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 کلیات 9.1

 .شود می اعمال پروازی اهداف به تیراندازی های ماده کلیۀ در و است ISSF فنی مقررات از بخشی مقررات این  9.1.1

 حاصل اطمینان مقررات این اعمال از و باشند آشنا ISSF مقررات با باید مسئولین و تیمها سرپرستهای مربیان، ورزشکاران، تمامی  9.1.2

 .کنند پیروی مقررات این از دارند وظیفه انورزشکار یکایک . کنند

 .شود می اعمال و است صادق دست چپ ورزشکار درمورد مقررات همان معکوس کند، اشاره دست راست ورزشکار به مقرراتی هرگاه  9.1.3

 اشاره آقایان یا  بانوان به منحصراً ای ماده که مواردی در مگر شود، می اعمال آقایان و بانوان مورد در یکسان صورت به مقررات تمامی  9.1.4

 .باشد کرده

 و شکلها این در شده قید خاص وارقام اعداد اطالعات، باشد، خاص اطالعات حاوی مقررات این در موجود جدولهای و شکلها هرگاه  9.1.5

 .دارد را قانونی مواد حکم جدولها

 ایمنی 9.2

 .است تر مهم دیگری موضوع هر از ایمنی

 .کنید رجوع ISSF عمومی فنی مقررات 6.2 مادۀ به

 در شد و آمد و حرکت نحوۀ و سالح حمل چگونگی به ویژه و دائم توجه مستلزم تماشاگران و میدان کارکنان ورزشکاران، ایمنی حفظ  9.2.1

 همگان برای خوبی به که کنند استفاده هایی هجلیق یا  کت از کنند می فعالیت آتش خط از جلوتر که کارکنانی تمامی شود می توصیه قویاً. است میدان اطراف

 . کنند رعایت را شخصی انضباط موظفند همه. باشد رؤیت قابل

 اسلحه حمل 9.2.2

 (.اخراج احتمال: جریمه) شود حمل دقت نهایت با همواره باید خالی، چند هر سالحی هر ایمنی، از اطمینان حصول جهت

 باشد؛ رؤیت قابل سالح بستار بودن باز که شود حمل ترتیبی به مهمات، از یخال باید معمولی کمرشکن دولول سالح( الف

 سرلول که شود حمل ای گونه به لول داخل در شده داده قرار ایمنی پرچم با و رؤیت قابل باز بستار و کشیده عقب گلنگدن با باید خودکار نیمه اسلحۀ( ب

 باشد؛ زمین یا  آسمان سمت به فقط

  شود؛ داده قرار دیگری امن مکان در یا خانه اسلحه درون سالح، مقفول جعبۀ داخل خرک، روی یدبا بیکار اسلحۀ( پ

 ؛START فرمان دورص از پس هم آن و تیراندازی ایستگاه در مگر باشند، مهمات از خالی باید سالحها همۀ( ت

 هیچ بدهد، اجازه داور و بگیرد هدف پرواز محوطۀ به رو را خود سالح و شود مستقر تراپخانه به رو و تیراندازی ایستگاه در ورزشکار آنکه از قبل نباید( ث

 ؛(چ9.9.2 مادۀ به ک.ر: استثنا موارد) .شود داده قرار سالح در فشنگی

 کنند؛ خارج را فشنگها خالی پوکۀ یا  فشنگ هر و کنند باز را خود سالح بستار باید ورزشکاران تیراندازی، توقف هنگام( ج

 ندارد؛ را تیراندازی ایستگاه در چرخیدن حق سالح، تخلیۀ و بستار بازکردن از قبل زشکاریور هیچ( چ

 باید ورزشکار باال، در شده قید امن مکانهای یا خانه اسلحه داخل یا  خرک روی سالح قراردادن یا  میدان ترک از پیش و تیر، آخرین شلیک از پس( ح

 است؛ نمانده باقی سالح خشاب یا لوله جان داخل ای خالی پوکۀ یا  فشنگ هیچ که کند ییدتأ و بررسی نیز داور و کند حاصل اطمینان

 . است ممنوع اکیداً هستند کار مشغول آتش خط مقابل میدان کارکنان که هنگامی بسته بستار با سالح گرفتن دست به( خ

  گیری هدف 9.2.3

  است؛ مجاز خشک تمرین برای هشد تعیین محلهای در یا  داور، اجازۀ اب و تیراندازی ایستگاههای در تنها گیری هدف تمرین( الف

  است؛ ممنوع سایرحیوانات یا  پرندگان سوی به عمدی تیراندازی و گیری هدف یا  ورزشکاران، سایر هدف سمت به تیراندازی یا  گیری هدف( ب

 . است ممنوع خشک تمرین برای شده تعیین محلهای جز محلی هر در روی نشانه و گیری هدف( پ

 آزمایشی شلیک و تیراندازی 9.2.4

 است؛ مجاز باشد شده پرتاب هدف و فرارسیده ورزشکار نوبت که هنگامی تنها تیراندازی( الف

  دهد؛ جامان آزمایشی شلیک( 2) دو حداکثر داور اجازۀ با روز هر در راند اولین آغاز از پیش درست و مسابقه از روز هر در تواند می ورزشکار هر( ب

 دهد؛ انجام آزمایشی شلیک مرحلۀ نهایی از قبل تیرحذفی هر یا  مرحلۀ نهایی هر شروع از پیش است مجاز همچنین ورزشکار هر( پ

  ؛کند تیراندازی میدان محدودۀ داخل زمین به آزمایشی شلیک برای ندارد حق ورزشکار( ت

 .شود انجام میدان ارشد مأمور یا  داور سر هماهنگی با باید ولی است، مجاز سالح تعمیر از پس آزمایشی شلیک( ث

 (STOP) «ایست» فرمان 9.2.5

 کنند؛ ایمن و کرده خالی مهمات از را خود سالح ورزشکاران کلیۀ و شود متوقف بالفاصله باید تیراندازی شود، داده STOP عالمت یا  فرمان هرگاه( الف

  شود؛ بسته نباید سالحی بستارهیچ START فرمان مجدد دورص از پیش( ب

  بود؛ خواهد پذیر امکان START مناسب عالمت یا  فرمان دادن با تنها تیراندازی مجدد شروع( پ

 . شود اخراج مسابقه از است ممکن ببندد، را خود سالح بستار داور اجازۀ بدون STOP فرمان از پس که ورزشکاری هر( ت
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 فرامین 9.2.6

 شود؛ بیان انگلیسی زبان به دبای میدان فرامین کلیۀ( الف

 هستند؛ الزم فرامین سایر یا  START، STOP فرمان صدور مسئول میدان ذیربط مسئولین دیگر و داورها( ب

 .کنند حاصل اطمینان اسلحه شدن ایمن و فرامین از تبعیت از باید داورها آنگاه( پ

 محافظ چشم و گوش 9.2.7

 یا  گوش خارجی محافظ گوش، داخلی محافظ از شود می توصیه اکیداً کنند می فعالیت آتش خط نزدیکی در که نیکارکنا دیگر و ورزشکاران کلیۀ به( الف

 کنند؛ استفاده شنوایی سامانۀ محافظ مناسب انواع از یک هر

 نیست. مجاز مسابقه میدان در بیانمر و ورزشکاران برای دارند رادیویی امواج یا تقویت دریافت قابلیت شکل هر به که محافظی ازگوشیهای استفاده( ب

  ؛(6.2.5 مادۀ عمومی فنی مقررات به ک.ر) کنند استفاده ژوری تأیید با شنوایی کمک وسایل از توانند می شنوا کم ورزشکاران

 . کنند فادهاست مشابه محافظ لوازم یا نشکن تیراندازی عینکهای از شود می توصیه مسابقات مسئولین و داورها ورزشکاران، کلیۀ به( پ

 هدف و میدان ابعاد و مختصات  9.3

 است؛ موجود( 6.3.6 مادۀ) عمومی فنی مقررات در هدف ابعاد و مختصات( الف

 شود؛ می یافت ( 6.4.21 تا 6.4.17) عمومی فنی مقررات در پروازی اهداف تیراندازی میدانهای ابعاد و مختصات( ب

 رایانۀ میکروفن، ماشین، تراپ) میدان تجهیزات یا دستگاهها از یک هیچ دستکاری حق صورتی هیچ به تیمها مسئولین یا مربیان ورزشکاران، از یک هیچ( پ

 کسر با سرپیچی مورد دومین شود؛ می داده( زرد کارت) اخطار یک سرپیچی مورد اولین برای. ندارند ژوری یا داور توسط تنظیم از بعد را( آن جز و پرتاب

 اعضای یا مربی اگر .شود می فوری اخراج موجب پرتاب رایانۀ عمدی کردن خاموش. شود می اخراج موجب بعدی موارد و شود، می جریمه امتیاز( 1) یک

 .شود حاضرند می رویداد آن در که کشور آن ورزشکاران همۀ شامل حال اخطار یا جریمۀ اعمالی کنند، سرپیچی مقررات این از تیمها رسمی

 مهمات و تجهیزات 9.4

 تجهیزات های ممنوعیت  9.4.1

 اشیاء یا وسایل تجهیزات، دستگاه، سالح، هرگونه کارگیری به. دارد مطابقت ISSF مقررات با که کنند استفاده لباسهایی و وسایل از فقط باید ورزشکاران

 شامل باشد، تضاد در مقررات این روح با یا ،نشده اشاره آن به مقررات این در مشخصاً و بدهد ناعادالنه برتری سایرین به نسبت ورزشکار به که دیگری

 ؛(6.1.4 مادۀ عمومی فنی مقررات به ک.ر) است ممنوع رنگی دارند( ود) گلدانی که فشنگهایی یا کند کمک هدفها شمارش به که ابزارهایی یا تجهیزات

 از شده زده هدف 5 آخرین از هدف 5( سبز کارت) امتیاز کسر موجب آن تکرار و ،(زرد کارت) اخطار دریافت موجب مقررات این از سرپیچی مورد اولین

 . شد خواهد شخص خاطی مسابقۀ شدۀ تکمیل راند آخرین

 تجهیزات کنترل 9.4.1.1

 مقررات و قوانین با برند می کار به ISSF قهرمانی مسابقات در که پوشاکی و تجهیزات اقالم همۀ که کنند حاصل اطمینان مسئولند شخصاً ورزشکاران

ISSF به «ازمسابقه پیش تمرین» روز اولین از باید ژوری. است مقررات با ورزشکاران تجهیزات تطابق کنترل مسئول پروازی اهداف ژوری. دارد مطابقت 

 مسابقه ازآغ از پیش را خود تجهیزات بتوانند داشتند تمایل ورزشکاران اگر که شکلی به دهد، ارائه تجهیزات کنترل مشاورۀ خدمات ورزشکاران تمامی

 مقررات که ورزشکاری هر و دهد می انجام تصادفی و سرزده بازرسی مسابقه درطول ژوری ،ISSF مقررات عمالا از یافتن اطمینان برای. کنند کنترل

 .  شود اخراج باید باشد کرده را نقض اسکیت نوارشاخص یا سالح، به مربوط

 زیتیراندا محوطۀ یا مسابقه میدان در تجهیزات 9.4.1.2

 و شود می محسوب نفع ذی ورزشکار استفادۀ مورد تجهیزات و وسایل عنوان به باشد موجود تیراندازی محوطۀ یا مسابقه میدان در که تجهیزاتی یا وسیلههر 

  .بود خواهد _  جریمه نیاز درصورت و _ ژوری کنترل و بازرسی مشمول

 (Shotgun) زن ساچمه های تفنگ 9.4.2

 زن ساچمه تفنگ انواع 9.4.2.1

 بالمانع ای، تلمبه زن ساچمه تفنگهای جز به خودکار، نیمه زن ساچمه تفنگهای جمله از دارند، خان بدون لولۀ که زنی ساچمه تفنگهای تمامی انواع از استفاده

 آمیزی رنگ نباید زن ساچمه تفنگهای. ستنده مجاز 12 از کوچکتر گِیج با زن ساچمه تفنگهای کلیۀ. نباشد بزرگتر 12 گِیج از آنها کالیبر که شرطی به است،

 . باشند داشته استتار

 رهاماشه 9.4.2.2

 .است ممنوع رهاماشه ۀسامان با اسلحه نوع هر از استفاده

 بند  9.4.2.3

 .است ممنوع سالح به تسمه یا  بند هرگونه الصاق

 خشاب  9.4.2.4

 .باشد نداشته وجود آن در فشنگ یک از بیش دادن قرار امکان که شود مسدود ای گونه به باید دار خشاب اسلحۀ خشاب
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 سالح تعویض 9.4.2.5

 . است ممنوع راند یک  طول در تعویض، قابل چُکهای جمله از سالح سالم قطعات یا کند، می کار درستی به که سالحی تعویض

 سالح لگد دهندۀ کاهش 9.4.2.6

ک به مادۀ .ر) است ممنوع تعویض قابل منفذدار کهایچُ جز به شوند می نصب سالح لولۀ روی که مشابه وسایل یا  سالح لگد دهندۀ کاهش از استفاده

 .ب(9.4.2.7

 منفذ بدون یا منفذدار تعویض قابل چُکهای و منفذدار های لوله 9.4.2.7

 سانتیمتر 20 از بیش شده نصب تعویض ابلق چُک سر از یا لوله سر از منفد تریندور فاصلۀ که شرطی به است، مجاز منفذدار های لوله از استفاده( الف

  نباشد؛

 بین فاصله بودن منفذدار صورت در که شرطی به است، مجاز شوند می نصب لول سر بر که( منفذ بدون یا منفذدار) تعویض قابل چُکهای از استفاده( ب

 .  نباشد سانتیمتر 20 از بیش لول منفذ عقبترین تا چُک منفذ جلوترین

 اُپتیکال روی نشانه هایدستگاه 9.4.2.8

 .است ممنوع دارد را هدف پذیری رؤیت افزایش یا پیشگیری، میزان تعیین نورافشانی، بزرگنمایی، قابلیت که سالح روی دستگاه هرگونه نصب

 قنداق ارتفاع 9.4.2.9

 گذرد می رسیوِر زیرین صفحۀ از که ای فرضی خط از میلیمتر 170 از بیش نباید قنداق کفشک پایینی قسمت یا قنداق قسمت( عمیق ترین) ترین پایین

 )شکل را ببینید(. باشد. تر پایین

 
  (.نقطۀ کفشک قنداق است ترین پایین با (کُپ مصطلح: غلط) رسیوِر زیرین صفحۀ بر مماس فرضی خط بین فاصلۀ قنداق، ارتفاع یا عمق از منظور)

 مهمات 9.4.3

 فشنگ مشخصات 9.4.3.1

 :باشند زیر خصوصیات دارای باید ISSF ابقاتمس در مجاز فشنگهای

 استفاده مقررات این با مطابق فشنگ از ورزشکار آنکه کردن مشخص برای باشد.( گرم ±5/0رواداری  با) گرم 24 از بیش نباید ها ساچمه مجموع وزن( الف

 5/24نباشد ) رواداری بعالوۀ ساچمه مجاز وزن حداکثر از شبی شده گزیده فشنگهای وزن میانگین که شود معلوم فشنگها بازرسی روش طی باید کند، می

  گرم(؛

 باشد؛ کروی باید ها ساچمه شکل( ب

 باشد؛ استISSF تأیید مورد که دیگری مادۀ هر یا  سرب آلیاژ سرب، از باید ها ساچمه جنس( پ

 باشد؛ میلیمتر 6/2 از بیشتر نباید ها ساچمه قطر( ت

 است؛ مجاز دار روکش ساچمۀ( ث

 فقط استفاده از گلدانی شفاف یا نیمه شفاف بی رنگ مجاز است؛( ج

  است؛ ممنوع دیگر خاص فشنگ هرنوع یا  زا، آتش رسام، مهمات سیاه، باروت از استفادهچ( 

 معکوس پرکردن مانند شود، ساچمه توزیع و شدن پخش از خاصی نوع یا  شدن پخش بیشتر موجب که فشنگ در داخلی تغییرات هرگونه ایجاد( ح

 . است ممنوع محتویات، قرارگرفتن ترتیب کردن جا جابه یا  فشنگ محتویات

 فشنگ بازرسی 9.4.3.2

 بازرسی روش اجرایی جزئیات دهد. ترتیب فشنگ بازرسی برای ISSF اجرایی کمیتۀ تأیید مورد ای برنامه است موظفکنترل تجهیزات یا عضو ژوری  ژوری

 .است دسترسی قابل ISSF مرکزی سازمان در و است آمده تجهیزات کنترل راهنمای در فشنگ

  ؛بردارند معاینه و بازرسی برای را وی فشنگمیدان تیراندازی است  که ورزشکار در محدودۀ در هر زمانی دارند حق ژوری اعضای (الف

ت یا عضو ژوری باید قبل از شود، ژوری مسئول کنترل تجهیزا ب( وقتی فشنگ در محل مسابقه به تیم های شرکت کننده فروخته می

هی مربیان و ورزشکاران گاآآزمایشات خود را برای  ۀو نتیج ،ها را برای آزمایش انتخابز این فشنگا هایی مسابقه، نمونه ۀاولین ماد «مسابقۀاز پیش تمرین»

 اعالم کند؛
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 ؛(قرمز کارت)شود  اخراج باید کند هاستفادساچمه( وزن )حداکثر  نیست 9.4.3.1 ۀماد مطابق که مهماتی از ورزشکار اگر( پ

اخطار )کارت زرد( یا  9.4.1 بر اساس مادۀباید  باشدن 9.4.3.1 ۀماد «ح»تا  «ب»ت( اگر ورزشکار از مهماتی استفاده کند که مطابق با موارد مندرج در بند 

 کسر امتیاز )کارت سبز( دریافت کند.

 مسابقه مسئولین 9.5

 کلیات  9.5.1

 ژوری اعضای تمامی. باشند داشته دراختیار مسابقه سطح درخور و معتبر مدرک باید شوند، می تعیین ISSF مسابقات در مسئول عنوان به که افرادی کلیۀ

 انجام هنگام موظفند داورها همۀ. کنند تن به شود خریداری ISSF مرکزی دفتر از باید که را ISSF Juryرنگ  قرمز جلیقۀ وظیفه انجام حین موظفند

 .کنند تن به شود خریداری ISSF مرکزی دفتر از باید که را ISSF Shotgun Referee رنگ آبی جلیقۀ فهوظی

 ژوری 9.5.2

 مسابقه شروع از پیش وظایف 9.5.2.1

 :باید ژوری مسابقه، شروع از پیش

 یابد؛ اطمینان مقررات این با آنها مطابقت از تا کند بازدید میدانها از( الف

 شود؛ مطمئن مقررات این مطابق( هدف پرتاب دستگاههای تنظیم صحت) هدفها درست تنظیم از( ب

 کند؛ حاصل اطمینان مسابقه برگزاری برای آن قابلیت از تا کند مرور را مسابقه اجرایی ساختار( پ

 .دکنن کنترل را خود تجهیزات و پوشاک سالح، بتوانند ورزشکاران تا دهد ترتیب تجهیزات کنترل مشاورۀ خدمات( ت

 مسابقه اجرای حین وظایف 9.5.2.2

 :باید ژوری مسابقه، اجرای حین

 کند؛ مدیریت و نظارت مسابقه اجرای نحوۀ بر( الف

 رساند؛ یاری  و بدهد نظر برگزاری کمیتۀ به( ب

 کند؛ حاصل اطمینان تیراندازی مقررات دقیق عمالا از( پ

 کند؛ بررسی را ورزشکاران تجهیزات و مهمات سالح،( ت

 کند؛ بررسی را ها ماشین تراپ تنظیمات بودن درست افتاده، کار از دستگاه مجدد اندازی راه از پس (ث

 یابد؛ اطمینان شدن آماده مهلت رعایت از تا دهد انجام تصادفی و سرزده بازرسیهای مقدماتی مرحلۀ درطول( ج

 پوشاک اقالم سایر و تیراندازی جلیقۀ مهمات، سالح، به مربوط مقررات ایترع از تا دهد انجام تصادفی و سرزده بازرسیهای مقدماتی مرحلۀ درطول( چ

 شود؛ مطمئن

 کند؛ رسیدگی اند شده تسلیم صحیح روش به که شکایاتی به( ح

  کند؛ اعمال است کرده وضع مالی ینهااپشتیب و ،تبلیغات و مالی حقوق و حق شایستگی، مورد در ISSF که را مقرراتی( خ

 کند؛ گیری تصمیم ها هجریم درمورد( د

 کند؛ اعمال  جریمه مقتضی درموارد( ذ

 . کند گیری تصمیم است تضاد در مقررات این روح با یا  نشده اشاره آن به مقررات در که موردی هر با رابطه در( ر

 (CRO) میدان ارشد مأمور 9.5.3

 اهداف به تیراندازی درحوزۀ وسیع تجربۀ از برخورداری ضمن باید او .شود می منصوب و انتخاب برگزاری کمیتۀ توسط میدان ارشد مأمور 9.5.3.1

 معتبرداوری پروانۀ صاحب باید میدان ارشد مأمور. باشد داشته دقیق و کامل اطالعات تیراندازی میدانهای تجهیزات و زن ساچمه تفنگ انواع درمورد پروازی،

 . باشد ISSF از پروازی اهداف ژوری یا 

 :است مسئول موارد این در میدان رشدا مأمور 9.5.3.2

 مسابقه؛ صحیح اجرای و تدارک با ارتباط در پشتیبانی و فنی امور کلیۀ انجام( الف

 . مسئولین سایر و «نتایج، زمانبندی، امتیازدهی» دفتر سرداور، برگزاری، کمیتۀ ژوری، ناظرفنی، با نزدیک همکاری با ذیل مشروح وظایف کلیۀ انجام( ب

 : است شرح این به میدان ارشد مأمور مسئولیتهای 9.5.3.3

 قهرمانی مسابقات به مربوط ISSF فنی مقررات در مشروح ایمنی و فنی نیازهای مطابق تیراندازی میدانهای سازی آماده بر نظارت و دستورکار دادن( الف

 پروازی؛ اهداف به تیراندازی

 فنی کارکنان میدانها، بین ارتباطی وسایل فنی، خدمات مهمات، و اسلحه نگهداری محل مانند انبیج تأسیسات سازی آماده بر نظارت و دستورکار دادن( ب

  آن؛ مانند و

 مسابقه؛ و تمرین برای هدفها سازی آماده بر نظارت و هدایت( پ

 ؛مرحلۀ نهایی های تیرحذفی تمام و مرحلۀ نهایی برای ،رنگی پودر حاوی پودری، مخصوص هدف تهیۀ( ت
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 روز؛ آن برای شده تعیین تنظیمات جدول مطابق هدف پرتاب دستگاههای تنظیم از اطمینان حصول( ث

 میدانها؛ های سامانه تمام بودن سالم و صحیح عملکرد از اطمینان کسب( ج

 امکانات داورها، کمک برای صندلی امتیازها، نمایش بزرگ تابلوی) میدان هر در مناسب محل در آنها قرارگرفتن و الزم تجهیزات وجود از یافتن اطمینان( چ

 ؛(آن مانند و امتیاز کنندگان ثبت ورزشکاران، برای الزم

  تیراندازی؛ مسابقۀ و تمرین های برنامه تهیۀ در برگزاری کمیتۀ با همکاری( د

 تیمها؛ سرپرستان و مسابقه مسئولین برای فنی جلسات تشکیل در برگزاری کمیتۀ با همکاری( ذ

 ژوری؛ تأیید با دیگر دالیل یا ایمنی رعایت برای میدانها در تیراندازی توقف و میدان، تخصیص مسابقه، برنامۀ تغییر مورد رد گیری تصمیم( ر

 ایمنی؛ به ویژه توجه با آن مانند و پرتاب کنترل سامانۀ پرتاب، ماشینهای مورد در اجرایی کارکنان هدایت( ز

  سرداور 9.5.4

 در وسیع تجربۀ از و باشد  ISSFپروازی اهداف داوری پروانۀ صاحب باید سرداور. شود منصوب برگزاری میتۀک توسط باید سرداور 9.5.4.1

 . باشد برخوردار مسابقات بر حاکم ISSF مقررات و زن ساچمه تفنگ انواع مورد در دقیق و کامل دانش از و پروازی، اهداف های رشته

 :از عبارتند طورکلی به سرداور وظایف 9.5.4.2

 داورها؛ انتصاب و انتخاب در برگزاری کمیتۀ با همکاری( الف

 داورها؛ کمک و داورها عملکرد بر مدیریت و نظارت( ب

  داورها؛ کمک و داورها به اطالعات و دستورکار دادن( پ

 داورها؛ کار محل کردن مشخص و برنامه تهیۀ( ت

 تمام نیمه به مجبور سالح تعمیر دلیل به که ورزشکاری تا میدان راند ترمیمی، و زمان ینتعی چون مواردی به راجع گیری تصمیم در ژوری با همکاری( ث

 کند؛ تیراندازی آن در بتواند است کرده غیبت خود راند از که ورزشکاری یا  شده، خود راند کردن رها

 . ها میدان در خرابی یا  اشکال هرگونه از میدان ارشد مأمور کردن مطلع( ج

 اداوره 9.5.5

 : باید و شوند، می منصوب سرداور همکاری با و برگزاری کمیتۀ توسط داورها 9.5.5.1

 باشند؛ بینایی صحت معتبر گواهی و ISSF پروازی اهداف داوری پروانۀ دارای( الف

 باشند؛ پروازی اهدافبه  تیراندازی در وسیع تجربۀ دارای( ب

 . باشند برمسابقات حاکم ISSF مقررات و نز ساچمه تفنگ انواع از دقیق و کامل دانش دارای( پ

 :از عبارتند داور اصلی وظایف 9.5.5.2

 کند؛ بررسی میدان در را ورزشکاران صحیح جوخۀ حضور ،راند آغاز از پیش( الف

 ؛(«غایب ورزشکار» درمورد 9.16.5.3 مادۀ به ک.ر) است شده اجرا ورزشکار غیبت اعالم صحیح روند که شود مطمئن( ب

 های کمک با نهایی رأی دورص از پیش باید داور ورزشکار، اعتراض درصورت یا  مشکوک موارد درکلیۀ) «خورده» هدفهای مورد در فوری گیری یمتصم( پ

 ؛(کند مشورت خود

 ؛(کند اعالم مشخص و معلوم عالمتی با را هدف هر نخوردن باید داور) «نخورده» هدف مورد در فوری گیری تصمیم( ت

  ؛(کند اعالم را نبودِهدف ورزشکار شلیک از پیش االمکان حتی باید داور) نبودِهدف درمورد فوری ریگی تصمیم( ث

 .بگیرد تصمیم بالفاصله نادرست هدفهای مورد در باید داور توجه:

 مقررات؛ نقض موارد با متناسب ،(سبز کارت) امتیاز خودکار کسر عمالا یا ( زرد کارت) اخطار دورص( ج

  شلیک؛ هر نتیجۀ درست ثبت از یناناطم حصول( چ

 ورزشکاران؛ نگرفتن قرار مزاحمت مورد از اطمینان حصول( ح

 ؛(است مجاز عمومی فنی مقررات 6.12.5.1 مادۀ اساس بر غیرکالمی هدایت) غیرمجاز مربیگری پایش( خ

 ورزشکاران؛ سوی از اعتراض هرگونه درمورد حکم دورص( د

 افتاده؛ کار از اسلحۀ درمورد حکم دورص( ذ

 فنی؛ نقص درمورد حکم دورص( ر

 مسابقه؛ راند هر صحیح اجرای از اطمینان حصول( ز

 .ایمنی مقررات عمالا از اطمینان حصول( ژ

 داور باید در مورد هدفهای نادرست بالفاصله تصمیم گیری کند.توجه: 

 داور توسط صادره اخطارهای 9.5.5.3

 اما کند، ثبت میدان رسمی امتیاز برگه در را اخطارها این باید و (زرد کارت) بدهد راخطا مقررات نقض برای باید داور( الف
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 .است ژوری های مسئولیت از موارد این ندارد؛ را ورزشکار اخراج یا جریمه، تعیین اختیار داور( ب

 داورها کمک 9.5.6

 :کنند یاری را داور باید  داور کمک( 3) سه یا ( 2) دو 9.5.6.1

 شوند؛ می منصوب و انتخاب چرخشی صورت به اند کرده تیراندازی قبلی رانددر که ورزشکارانی بین از معموالً داورها مکک این( الف

 هستند؛ همکاری به موظف داوری کمک به شدن انتخاب درصورت ورزشکاران همۀ( ب

 کند؛ جایگزین را شرایطی واجد داورهای کمک تواند می برگزاری کمیتۀ( پ

 بپذیرد؛ را شده جایگزین تجربۀ با داور کمک واندت می داور( ت

 .  شود داور کمک جایگزین تواند نمی دارد، حضور جوخه در هموطنش ورزشکار که هنگامی مربی، یک( ث

 :است قرار این از داور کمک  اصلی وظایف 9.5.6.2

 کند؛ نظاره را هدفها تک تک شدن پرتاب( الف

  شود؛ موضوع متوجه ورزشکار شلیک از پیش شده پرتاب هدف شکستن رتدرصو تا کند نگاه هدف به دقت با( ب

 بدهد؛ عالمت داور به است، «نخورده» هدف است معتقد اگر ورزشکار شلیک از پس بالفاصله( پ

 کند؛ ثبت رسمی امتیاز برگه در داور نظر براساس را هرشلیک نتیجۀ لزوم، صورت در( ت

 کند؛ نظر اعالم هدفها به مربوط واردم از هریک در داور، پرسش صورت در( ث

 باشد؛ داشته نظر تحت مانعی هیچگونه بدون را هدفها پرواز محوطۀ تمام آن از بتواند که بگیرد قرار درموضعی( ج

   اسکیت؛ مسابقات در مجاز محدودۀ در هدف نخوردن از داور کردن مطلع( چ

 اعتراض. موارد در ژوری به مشاوره ارائۀ( ح

 شده است انتخاب داور کمک عنوان به که ورزشکاری بتغی 9.5.6.3

 باید نکند، معرفی نیز را قبولی قابل جایگزین و زند باز سر محوله وظیفۀ انجام از موجه دالیل ارائۀ بدون و شود انتخاب داوری کمک برای ورزشکاری اگر

 کمک از مداوم سرپیچی. شود جریمه شده تکمیل راند آخرین در شده زده هدف آخرین از امتیاز( 1) یک  کسر با سرپیچی نوبت هر ازای به ژوری توسط

 .شود مسابقه از ورزشکار اخراج به منجر تواند می داوری

 داور به نظر اعالم 9.5.6.4

 و، جلب را داور توجه دیگر ای هگون به یا  دست کردن بلند با نبود موافق داور تصمیم با هرگاه است موظف داور کمک. بگیرد را نهایی تصمیم باید داور همواره

 .کند اعالم را نهایی رأی باید داور آن از پس. کند اعالم داور به را خود مخالف نظر

 مسابقه مراحل و پروازی اهداف به تیراندازی های ماده 9.6

  :از عبارتند پروازی اهداف به تیراندازی های ماده  9.6.1

 بانوان تراپ و آقایان تراپ

 بانوان دوتایی تراپ و آقایان دوتایی تراپ

 بانوان اسکیت و آقایان اسکیت

 تراپ مختلط تیمی 

 :است زیر شرح به هر ماده مسابقات های برنامه

 هدف تعداد
 ماده

 آقایان انفرادی بانوان انفرادی

 (هدفی 25 هایراند )در تراپ مرحلۀ نهایی+ 125 مرحلۀ نهایی+ 125

 (هدفی 30ی راندها )در دوتایی تراپ 150  150

 (هدفی 25 هایراند )در اسکیت مرحلۀ نهایی+ 125 مرحلۀ نهایی+ 125

 تراپ مختلط تیمی مرحلۀ نهاییهدف( + 150هدف )مجموع تیم  75هر یک  –مرد و یک زن  1

 

 تمرین  9.6.2

 «ازمسابقه پیش تمرین» 9.6.2.1

 مورد رسمی مسابقۀ در است قرار که هدفهایی همرنگ و مشابه هدفهای از استفاده با و نهامیدا همان در مسابقه، آغاز از قبل روز ،ماده هر برای باید( الف

 شود؛ تدارک دیده گیرد، قرار استفاده

 است؛ شده تنظیم درستی به «ازمسابقه پیش تمرین» برنامۀ تمام برای دستگاهها و هدفها که کند بررسی باید ژوری( ب
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 نشود؛ اعمال تبعیضی که ای گونه به شود تقسیم حاضر ورزشکاران بین هعادالن شکل به باید تمرین زمانهای( پ

 .شود پرتاب ورزشکار انتخاب به( 5 و 3 ایستگاههای برای معکوس دوتایی) اضافه دوتایی پرواز دو باید اسکیت برای( ت

 غیررسمی تمرین 9.6.2.2

 :باید که است برگزاری کمیتۀ مسئولیتهای از غیررسمی تمرین برای میدان تخصیص و کردن آماده

 شود؛ حاصل اطمینان مسابقه رسمی مراحل با غیررسمی تمرین تداخل عدم از( الف

 نشود؛ اعمال تبعیضی که شکلی به شود فراهم مسابقه محل در حاضر کشورهای کلیۀ برای مساوات به شرایط( ب

 .است شده رسانی اطالع غیررسمی تمرین برنامۀ و شرایط مورد در حاضر تیمهای سرپرستهای تمامی به که شود حاصل اطمینان( پ

 هدفنبودِ و نخورده خورده، شکسته، نادرست، درست، - هدفها  9.7

 درست هدف 9.7.1

 ؛شود می پرتاب مقررات این مطابق و خواند می فرا ورزشکار که است کامل هدف( 1) یک درست هدف( الف

 .شوند می پرتاب مقررات این مطابق همزمان و خواند می فرا کارورزش که است کامل هدف( 2) دو درست دوتایی هدف( ب

 نادرست هدف 9.7.2

 :کهشود  محسوب می نادرست زمانی دوتایی هدف .است نشده پرتاب مقررات این مطابق که است هدفی نادرست هدف

 باشند؛ نادرست هدف هردو یا یک( الف

 باشند؛  نشده پرتاب همزمان هدفها( ب

 شود؛ نمایان هدف یک تنها( پ

 شود. نمایان شکسته هدف دو از یک هر( ت

 شکسته هدف 9.7.3

 نباشد؛ کامل( 6.3.6.1 مادۀ عمومی فنی مقررات) هدف فنی مشخصات اساس بر که است هدفی شکسته هدف( الف

 .شود تکرار باید همواره و است «نبودهدف» شکسته هدف( ب

 خورده هدف 9.7.4

 باشد شده جدا آن از مشاهده قابل تکۀ( 1) یک حداقل و گرفته قرار اصابت مورد و شده پرتاب آن به مادۀ مربوط رراتمق مطابق که درستی هدف به( الف

 شود؛ می گفته «خورده»

 نیست؛ «خورده» نشود، دیده آن از ای مشاهده قابل شدۀ جدا تکۀ هیچ اما شود، بلند آن از گرد فقط که هدفی( ب

 شود؛ می محسوب «خورده» نیز خارج شود پودر آن به طور مشهود از شلیک از پس که هدفی شود، می ادهاستف پودری هدفهای از وقتی( پ

 . دارد را «نبودهدف» و «نادرست» ،«نخورده» ،«خورده» هدفهای مورد در گیری تصمیم اختیار داور تنها( ت

 .است ممنوع «نخورده» یا «خورده» کردن مشخص برای میدان از هدف آوردن: توجه

 «نخورده» /هدفهایهدف 9.7.5

 :که شود اعالم «نخورده» باید هنگامی هدف/هدفها

 باشد؛ نگرفته قرار اصابت مورد تیراندازی مجاز محدودۀ در( الف

 نشود؛ دیده آن از ای مشاهده قابل شدۀ جدا تکۀ هیچ اما شود، بلند آن از گرد فقط( ب

 باشد؛ نشده وی شلیک از مانع آن غیر یا مکانیکی خارجی دلیل هیچ و نکند لیکاست ش فراخوانده خود که درستی هدف به ورزشکار( پ

  کند؛ شلیک نتواند است وی خود آن مقصر که دلیلی به ورزشکار( ت

 کند؛ شلیک نتواند فراموشی اثر بر سالح نکردن پر یا لرزش، اثر در سالح رفتن ضامن به ضامن، نکردن رها دلیل به ورزشکار( ث

  باشد؛ نکرده آزاد را خشاب کنندۀ مسدود ورزشکار اشتباهاً خودکار، نیمه سالح از استفاده صورت در( ج

 کند؛ باز را سالح یا را لمس، ضامن کند معاینه را سالح داور آنکه از قبل و فنی نقص بروز از پس( چ

 .بیشتر یا سوم مرتبۀ برای فنی نقص بروز صورت در( ح

  (NO TARGET)  «هدفنبودِ» 9.7.6

 شود؛ تکرار باید همواره و نیست مسابقه جزو شود می اعالم «نبودهدف» که هدفی( الف

 برای که هدفی شود، اعالم هم ورزشکار شلیک از بعد «نبودهدف» اگر اما. کند اعالم ورزشکار شلیک از قبل را «نبودهدف» باید داور امکان صورت در( ب

 شود؛ تلقی «نبودهدف» اصابت عدم یا اصابت به توجه ونبد باید است همواره شده اعالم «نبودهدف» آن

 .بگیرد وضعیت دوباره و کند باز را سالح تواند می ورزشکار «نبودهدف» اعالم از پس( ج
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  تراپ مسابقۀ مقررات  9.8 

 یک راند تراپ  اجرای  9.8.1

 امتیاز برگه در که ترتیبی مطابق تیراندازی ایستگاه در باید یک راند کامل  بردن پایان به برای الزم وسایل کلیۀ و کافی مهمات با جوخه اعضای از هریک

 شلیک از پس بالفاصله که باشد آماده و بایستد 1 ایستگاه پشت( 6 ایستگاه) مشخص محدودۀ در باید ششم ورزشکار. شود مستقر است شده مشخص

 کنترل) اولیه مراحل تمام تکمیل از وپس شود مسلط امور به باید داور. کند حرکت 1 ایستگاه سمت به نتیجه شدن معلوم و سالم هدف یک به اول ورزشکار

 .بدهد START فرمان( آن مانند و آزمایشی شلیک پروازها، نمایش داورها، کمک ورزشکاران، شمارۀ و نام

 شیوه  9.8.2

 پرتاب بالفاصله باید هدف آنگاه فرابخواند، را هدف وضوح به و بگذارد شانه به کند، بلند را سالح باید شد، آماده شلیک برای اول ورزشکار اینکه از بعد( الف

  ؛شود

  آخر؛ الی چهارم، و سوم ورزشکار او از پس و کند، عمل ترتیب همین به باید نیز دوم ورزشکار شد، معلوم شلیکها یا  شلیک نتیجۀ وقتی( ب

 که شود می انجام غیرخودکار و دستی صورت به هدف شدن رها که زمانی در مگر شود، پرتاب بالفاصله باید هدف خواند، می فرا را هدف ورزشکار وقتی( پ

 شود؛ گرفته درنظر جهت فشار دادن یک دکمه انسانی واکنشمورد نیاز برای  به اندازۀ فقط ای فُرجه باید صورت آن در

 تیر( 1) یک  تنها که مرحلۀ نهایی حین و قبل های تیرحذفی تمام و نهایی در راند های مگر کند، شلیک هدف هر سمت به تیر( 2) دو دارد حق ورزشکار( ت

یک از دو تیر  ( تیر شلیک کند، هدف صرف نظر از اینکه با کدام2. اگر ورزشکار دو )قراردهد خود سالح در فشنگ( 1) یک  فقط باید ورزشکار و است مجاز

  ؛شود محسوب می« نخورده»زده شده یا نشده باشد، 

 طرف به سالم، هدف یک به 2 ایستگاه ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله تا باشد آماده باید کرد شلیک سالم هدف یک به 1 شمارۀ ورزشکار اینکه از دبع( ث

  کنند؛ حرکت روش همین به راست به چپ از ترتیب به خود ایستگاه در باید نیز جوخه حاضردر ورزشکاران مابقی. کند حرکت 2 ایستگاه

 وسط پرواز 1 و راست، پرواز 2 چپ، پرواز 2) باشد کرده شلیک هدف 25 به ورزشکار هر که زمانی تا یابد می ادامه شکل همین به حرکتی توالی نای( ج

 ؛(ایستگاه پنج از درهریک

  باشد؛ کرده یلتکم را خود شلیک نوبت قبلی ورزشکار که ببندد خودرا سالح دارد حق زمانی تنها ورزشکار هر ،شروع راند از پس( چ

 ،کند ترک را ایستگاه ندارد حق ،استنشده  ثبت نتیجه و نکرده شلیک سالم هدف یک به شراست سمت ورزشکار تا زمانی که شلیک، از پس ورزشکار( ح

 خط در که ورزشکارانی برای عبور هنگام است مراقب اینکه ضمن باید کار تکمیل از پس بالفاصله که باشد کرده شلیک 5 ایستگاه در ورزشکار که وقتی مگر

  کند؛ حرکت 6 ایستگاه سمت به نکند ایجاد مزاحمتی هستند مستقر آتش

 باشد؛ خالی و باز 1 به 6 و 6 به 5 ایستگاه از حرکت هنگام و ،باز 5 تا 1 ایستگاههای بین حرکت هنگام باید سالحها کلیۀ( خ

 دریافت( زرد کارت) اولیه اخطار یک حمل کند 6و  5، یا سالح پر را بین ایستگاه  ذاردبگ فشنگ خود سالح داخل 6 ایستگاه در که ورزشکاری هر( د

  ؛شود می)کارت قرمز(  اخراج موجب راند همان در عمل این تکرار کند، می

 دیگر برای مزاحمت ادایج باعث که کند حرکت بعدی ایستگاه سمت به نحوی به ندارد حق است کرده تیراندازی ایستگاه( 1) یک در که ورزشکاری( ذ

 .شود مسابقه مسئولین یا  ورزشکاران

 شدن آماده مهلت 9.8.3

 ورزشکار داور، توسط START فرمان اعالم از پس یا شد، ثبت نتیجه و بازکرد را خود سالح و شلیک سالم هدف یک به قبلی ورزشکار اینکه از بعد( الف

 بخواند؛ فرا را هدف و ببندد را سالح اربست بگیرد، حالت دارد وقت ثانیه( 12) دوازده تنها

  شود؛ می اعمال است شده مشخص خطا این برای مقررات در که هایی جریمه زمانی محدودیت این رعایت عدم درصورت( ب

 برای کند می ترک را 5 ایستگاه هک ورزشکاری که یابد  افزایش ای گونه به باید شدن آماده زمان باشد، کمتر یا  نفر( 5) پنج جوخه  ورزشکاران تعداد هرگاه( پ

  باشد؛ داشته اختیار در کافی زمان 1 ایستگاه به رسیدن

 دستگاه توسط باید شدن آماده مهلت محدودیت نهایی، درمرحلۀ. شود کنترل داور توسط مقدماتی مرحلۀ طول در باید شدن آماده مهلت رعایت( ت

 انتخاب مسابقه رسمی داورهای میان از که داورها از یکی با دستگاه این مدیریت مسئولیت که( 9.18.2.6 مادۀ به ک.ر) شود کنترل یالکترونیک زمانسنج

 (. ب9.18.2.7 مادۀ به ک.ر)بود  خواهد شود می

 وقفه 9.8.4

 یک راند مسابقه ادامۀ یریسرگ از از پیش است مجاز جوخه شود، متوقف دقیقه( 5) پنج از بیش ورزشکار با نامرتبط فنی نقص دلیل به اگر راند تیراندازی

 اندازی راه به نیاز هدف پرتاب و توزیع سامانۀ فنی نقص رفع برای اگر. کند تماشا شد حادث آن در توقف که ایستگاهی دستگاه سه از یک هر از سالم پرواز

 نابرابر توزیع بر مبنی اعتراضی هیچگونه به و یابد ادامه مجدد اندازی راه از بعد نقطۀ از باید نتایج ثبت باشد، آن کردن روشن و خاموش یا سامانه این مجدد

 .شد نخواهد توجه پروازها
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  پروازها ارتفاع و ،زاویه برد، 9.8.5

 دستگاهها تنظیم جدول 9.8.5.1

 (9) نُه تا( 1) یک  ولهایجد میان از قرعه برحسب که جدول( 1) یک  مطابق مسابقه، از روز هر آغاز از قبل باید( ماشین تراپ) هدف پرتاب دستگاه هر

 .شود تنظیم ژوری و فنی ناظر نظارت تحت شود، می انتخاب

 تراپ مسابقات در تنظیمات برای متداول های برنامه 9.8.5.2

 (75+  50) روزه( 2) دو مسابقۀ

  اول روز دوم روز

 

 
 هدف 75 هدف 50

 میدان 3 (میدان هر ایبر متفاوت جدول) جدول 3 میدان سه هر برای یکسان  ولی شود عوض

  3 و 1 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض

 4 و 2 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض
 میدان 4 میدان 4 هر برای یکسان جدول

 (50+  75( روزه )2) مسابقۀ دو

 

 

 

 

 

 دوم روز

 

  اول روز

 هدف 50 هدف 75

 

 
 میدان 3 از هریک برای  یکدیگر با و اول روز با متفاوت جدول

 

 

 میدان 3 هر برای یکسان  جدول

 
 میدان 3

 میدان 4 هر برای یکسان ولی اول روز با متفاوت جدول
 3 و 1 میدانهای برای یکسان  جدول

 4 و 2 میدانهای برای یکسان  جدول
 میدان 4

 

 (50+  50+  25( روزه )3مسابقۀ سه )

  اول روز دوم روز سوم روز

 

 

 

 

 

 هدف 50 هدف 50 هدف 25

 میدان 3 میدان 3 هر برای یکسان جدول میدان 3 برای یکدیگر با متفاوت و اول روز با متفاوت جدول 3

 

 
 یا

 3 هر برای یکسان  ولی شود عوض

 میدان
 میدان 3 میدان 3 هر برای یکسان  جدول میدان 3هر برای یکسان  ولی شود عوض

 4 هر برای یکسان  ولی شود عوض

 میدان
 میدان 4 هر برای یکسان  ولی شود عوض

 3 و 1 میدانهای برای یکسان جدول

 4 و 2 میدانهای برای یکسان  جدول
 میدان 4

 یا

 ولی اول روز دو با متفاوت جدول

 میدان 4 هر برای یکسان 
 میدان 4 میدان 4 هر برای متفاوت جدولهای

 (50+  25+  50) روزه( 3) سه مسابقۀ

  اول روز دوم روز سوم روز

 هدف 50 هدف 25 هدف 50 

 3 هر برای یکسان  ولی شود، عوض

 میدان
 میدان 3 میدان 3 برای متفاوت جدول 3

 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض

 3 و 1

 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض

 4 و 2

 میدان 4 هر برای یکسان  ولی شود عوض
 3 و 1 میدانهای برای یکسان  جدول

 4 و 2 میدانهای ایبر یکسان  جدول
 میدان 4
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 (25+  50+  50) روزه( 3) سه مسابقۀ

  اول روز دوم روز سوم روز

 هدف 25 هدف 50 هدف 50

 3 هر برای یکسان  ولی شود عوض

 میدان
 میدان 3 میدان 3 برای متفاوت جدول 3

 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض

 3 و 1

 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض

 4 و 2

 3 و 1 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض

 4 و 2 میدانهای برای یکسان  ولی شود عوض
 میدان 4 میدان 4 هر برای یکسان جدول

 روزه( 3) سه یا  (2) دو مسابقۀ

 میدان 5 میدان 5 برای متفاوت جدول 5

 :جوخه هر بود ممکن هرگاه که کرد ریزی برنامه ای گونه به باید نشود، طراحی فوق ویژۀ جدولهای مطابق مسابقات اگر

 کند؛ تیراندازی مساوی دفعات به استفاده مورد میدان هر در( الف

 کند؛ تیراندازی مساوی دفعات به خاص جدول یک به( ب

 باشد؛ سابقهم در استفاده مورد تنظیمات با متفاوت باید «ازمسابقه پیش تمرین» یا رسمی، رسمی، غیر تمرین تنظیمات بود ممکن هروقت( پ

 باید کند، برگزار جداگانه صورت به میدان( 1) یک در تنها( جوانان یا  بانوان آقایان،) گروهها از یک هر برای را تراپ مادۀ بگیرد تصمیم برگزاری کمیتۀ اگر( ت

 (.جهانی جام نهایی مرحلۀ مسابقات در مگر) دهد تغییر کردند شلیک هدف(  50) پنجاه به ورزشکاران از یک هر اینکه از پس را جدول

 پروازها حدود 9.8.5.3

 :شوند تنظیم زیر های محدودیت با و 9 تا 1 جدولهای میان از انتخابی جدولهای مطابق باید پروازها

 متر؛ ±15/0 رَواداری با متر 3 الی 5/1: متری 10 فاصلۀ در ارتفاع( الف

 راست؛ یا  چپ به درجه 45 حداکثر: زاویه( ب

 (. تراپخانه سقف جلویی لبۀ از) متر 76 ± 1: بُرد(  پ

 هدف پرتاب دستگاههای تنظیم روش 9.8.5.4

 :شود تنظیم زیر شرح به هدف پرتاب برای باید دستگاه هر

 دهیم؛ می قرار جلو به رو مستقیم وضعیت یعنی  درجه( 0) صفر روی را زاویه( الف

 کنیم؛ می تنظیم نظر مورد ارتفاع و برد به دستیابی برای تراپخانه جلویی لبۀ از یمتر( 10) ده فاصلۀ در را پرواز ارتفاع و فنر تنش شدت( ب

 . کنیم می تنظیم قراردارد تراپخانه سقف روی دستگاه هر مرکز باالی مستقیماً که ای نقطه به نسبت را نظر مورد زاویۀ( پ

 ژوری بازدید 9.8.6

 آزمایشی پروازهای 9.8.6.1

  شوند؛ موم و مهر و تأیید بازدید، ژوری توسط باید تنظیمات این. شوند تنظیم مسابقه آغاز از پیش روز هر باید یدانم هر های ماشین تراپ( الف

  شود؛ پرتاب آزمایشی پرواز عنوان به هدف( 1) یک دستگاه هر از ترتیب به باید ژوری تأیید و ها ماشین تراپ تنظیم از بعد و مسابقه آغاز از پیش روز هر( ب

 گیرند؛ قرار ورزشکاران مشاهدۀ مورد توانند می آزمایشی روازهایپ( پ

 . است ممنوع ژوری توسط تنظیمات تأیید و بازرسی از بعد  تراپخانه به تیمها مسئولین و مربیان ورزشکاران، کلیۀ ورود( ت

 نادرست هدف 9.8.6.2

 .شود محسوب نادرست هدف باید باشد، داشته مغایرتاست  آمده مقررات در نچهآ با برد و ارتفاع زاویه، نظر از که کند پرواز مسیری در هدفی گاه هر

  هدف مردود 9.8.7

 :کند هدف را مردود زیر شرایط در تواند می ورزشکار

 نشود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از پس بالفاصله هدف اگر( الف

 یا گیرد؛ قرار مزاحمت مورد مشهود طور به ورزشکار اگر( ب

 .است بوده نادرست هدف که بپذیرد رداو اگر( پ

 داور آنگاه. کند اعالم داور به دست بردن باال و سالح بستار کردن باز با را خود تصمیم باید کند می هدفی را مردود که ورزشکاری – ورزشکار اعتراض روش

 .بگیرد تصمیم باید
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  (NO TARGET) نبودِهدف 9.8.8

 : باشد نشده پرتاب مقرارت این مطابق که شود می خوانده هدفنبود هدفی 9.8.8.1

 است؛ داور با همواره هدفنبود مورد در تصمیم( الف

 باشد معتقد ورزشکار اگر ولی شود، تکرار دستگاه همان از حتماً باید نشدن یا  شدن «خورده» رغم علی شود، می اعالم هدفنبود داور توسط که پروازی( ب

  کند؛ مردود را آن ندارد حق دیگر است، شده پرتاب گروه همان گاههایدست از دیگر یکی  از تکراری هدف که

 تصمیم کند، اعالم را هدفنبود ورزشکار شلیک از پس بالفاصله یا  حین داور اگر ولی. کند اعالم ورزشکار شلیک از پیش را هدفنبود کند سعی باید داور( پ

 .شود تکرار باید باشد «وردهنخ» یا «خورده» آنکه از نظر صرف پرواز و است غالب داور

 :باشد کرده شلیک ورزشکار اگر حتی شود، اعالم زیر موارد در باید هدفنبود 9.8.8.2

 شود؛ پرتاب نادرست یا شکسته هدف( الف

 شد؛با داشته تفاوت «ازمسابقه پیش تمرین» یا مسابقه در استفاده مورد هدفهای سایر رنگ با وضوح به آن رنگ که شود پرتاب هدفی( ب

 شود؛ پرتاب هدف( 2) دو همزمان( پ

 شود؛ پرتاب دارد تعلق دیگر گروهی به که دستگاهی از هدف( ت

 کند؛ شلیک نوبت از خارج ورزشکاری( ث

 کند؛ شلیک هدف همان به دیگری ورزشکار( ج

 است؛ رگرفتهقرا مزاحمت مورد وضوح به خارجی عاملی توسط هدف فراخواندن از پس ورزشکار که شود متقاعد داور( چ

  دهد؛ تشخیص را ورزشکار پای خطای در راند جاری اول بار برای داور( ح

  دهد؛ تشخیص را ورزشکار زمان خطای در راند جاری اول بار برای داور( خ

 مشورت خود داورهای کمک با رأی اعالم از پیش باید داور شرایطی چنین در همواره) نشد یا  شد «خورده» هدف بگیرد تصمیم نتواند دلیل هر به داور( د

 ؛(کند

 ثبت آید دست به ای نتیجه هر کند، شلیک هدف به خود دوم تیر با ورزشکار اگر حال این با) کند شلیک اراده بی هدف فراخواندن از قبل ورزشکار( ذ

محسوب نخورده  ار دوم یا بیشتر هدف یا هدفها بایددر صورت بروز شرایط مشابه در همان راند برای ب وهمچنین باید به ورزشکار تذکر داده شود  .(شود می

 شوند.

 ولی شود تکرار باید پرواز شرایطی چنین در. نشود دوم تیر شلیک به موفق فشنگ یا  سالح مجاز فنی نقص دلیل به و برود خطا ورزشکار شلیک اولین( ر

 . شود می محسوب نخورده هدف بزند، تیراول با را هدف ورزشکار اگر. بزند را هدف دوم تیر با باید حتماً و بزند اول تیر با را هدف نباید ورزشکار

 :شود اعالم هدفنبود زیر موارد در باید باشد نکرده شلیک ورزشکار اگر 9.8.8.3

 شود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از قبل هدف( الف

 ؛(نکته به رجوع) نشود پرتاب ورزشکار فراخواندن از بعد بالفاصله هدف( ب

 ؛(نکته به رجوع) باشد نادرست هدف پرواز مسیر( پ

 شود؛ حادث فشنگ یا سالح مجاز فنی نقص( ت

 شلیک را خود دوم تیر ورزشکار اگر ولی. نکند شلیک هم را دوم تیر و نشود تیراول شلیک به موفق فشنگ یا  سالح مجاز فنی نقص دلیل به ورزشکار( ث

 . شود می ثبت دوم شلیک نتیجۀ کند،

 از هدف انحراف یا  دیر یا  زود پرتاب پایۀ بر تنها پرواز بودن نادرست ادعای و نکند، نبودِهدف اعالم ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا  قبل داور گرا: نکته

 .شود ثبت باید نتیجه کند، شلیک ورزشکار اگر. بود نخواهد مسموع شلیک از بعد ورزشکار سوی از اعتراضی هیچ باشد، استوار قانونی پرواز مسیر

 :که شود می محسوب نخورده هدفی 9.8.8.4

 نگیرد؛ قرار اصابت مورد پرواز طول در( الف

  نشود؛ جدا آن از مشهودی تکۀ هیچ و شود بلند گَرد آن از فقط( ب

  نکند؛ شلیک است فراخوانده خود که سالمی هدف به قانونی غیر دالیل به ورزشکار( پ

 دهد؛ حرکت را ضامن یا  کند باز را سالح بستار دهد قرار بازرسی مورد را سالح داور اینکه از قبل فشنگ یا  سالح فنی صنق بروز از بعد ورزشکار( ت

 شود؛ فنی نقص دچار بیشتر یا  سوم بار برای ورزشکار فشنگ یا  سالح( ث

 زن ساچمه تفنگ خشاب قفل قراردهد، سالح در را دوم فشنگ است کرده فراموش چون نشود هم تیردوم شلیک به موفق و برود خطا به ورزشکار تیراول( ج

 ؛رفته باشد ضامن به سالح اول، تیر لگد اثر در یا  کند آزاد را خودکار نیمه

 کند؛ پر را سالح یا کند خارج ضامن از را سالح کرده است فراموش چون نشود شلیک به موفق ورزشکار( چ

 (؛ 9.16.3.6) باشد گرفته( زرد کارت) اخطار داور از زمان خطای بابت بار یک راند همان در که یحال در بشود زمان خطای مرتکب ورزشکار( ح

 .(9.16.3.6)باشد  گرفته( زرد کارت) اخطار داور از پا خطای بابت بار یک راند همان در که حالی در بشود پا خطای مرتکب ورزشکار(خ
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 دوتایی تراپ مسابقۀ مقررات 9.9

 دوتایی راند تراپیک   اجرای 9.9.1

 در که ترتیبی مطابق تیراندازی ایستگاه یک  در باید یک راند کامل  بردن پایان به برای الزم وسایل کلیۀ و کافی مهمات با جوخه اعضای از هریک( الف

 شود؛ مستقر است شده مشخص امتیاز برگه

 دوتایی هدف یک به اول ورزشکار شلیک از پس بالفاصله تا باشد آماده و تدبایس( 6 ایستگاه) 1 ایستگاه پشت مشخص محدودۀ در باید ششم ورزشکار( ب

 کند؛ حرکت 1 ایستگاه سمت به نتیجه شدن معلوم و سالم

 آزمایشی، شلیک داورها، کمک آمادگی و استقرار ورزشکاران، شمارۀ و نام کنترل) ابتدایی مراحل همۀ تکمیل از اطمینان حصول از بعد باید داور( پ

 . بدهد START فرمان( آن مانند و پرواز یتماشا

 شیوه 9.9.2

 بالفاصله باید دوتایی هدف آنگاه فرابخواند، را هدفها  وضوح به و بگذارد شانه به کند، بلند را سالح باید شد، آماده شلیک برای اول ورزشکار اینکه از بعد( الف

 شود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از پس

 آخر؛ الی چهارم، و سوم ورزشکار او از پس و کند، عمل ترتیب همین به باید نیز دوم ورزشکار شد، معلوم شلیکها نتیجۀ وقتی( ب

 هدف یک به 2 ایستگاه در مستقر ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله تا باشد آماده باید کرد شلیک سالم دوتایی هدف یک به اول ورزشکار اینکه از بعد( پ

 حرکت روش همین به راست به چپ از ترتیب به خود ایستگاه در باید نیز جوخه حاضردر ورزشکاران مابقی. کند حرکت 2 هایستگا طرف به سالم دوتایی

 کنند؛

 یابد؛ ادامه باشند کرده شلیک دوتایی هدفهای مقرر تعداد به ورزشکاران از هریک که زمانی تا باید توالی و ترتیب این( ت

  باشد؛ کرده تکمیل را خود شلیک نوبت قبلی ورزشکار که ببندد خودرا سالح بستار دارد حق زمانی نهات ورزشکار هر ،راند شروع از پس( ث

 ،کند ترک را ایستگاه ندارد حق نشده است، ثبت نتیجه و نکرده شلیک سالم هدف یک به شراست سمت ورزشکار تا زمانی که شلیک، از پس ورزشکار( ج

 خط در که ورزشکارانی برای عبور هنگام است مراقب اینکه ضمن باید کار تکمیل از پس بالفاصله که باشد کرده لیکش 5 ایستگاه در ورزشکار که وقتی مگر

 کند؛ حرکت 6 ایستگاه سمت به نکند ایجاد مزاحمتی هستند مستقر آتش

 باشد؛ خالی و باز 1 به 6 و 6 به 5 ایستگاه از حرکت هنگام و ،باز 5 تا 1 ایستگاههای بین حرکت هنگام باید سالحها کلیۀ( چ

 اخراج موجب راند همان در عمل این تکرار و کند می دریافت( زرد کارت) اولیه اخطار یک  بگذارد خود سالح داخل فشنگ 6 ایستگاه در که هرورزشکاری( ح

 ؛شود می وی

 دیگر برای مزاحمت ایجاد باعث که کند حرکت یبعد ایستگاه سمت به نحوی به ندارد حق است کرده تیراندازی ایستگاه یک  در که ورزشکاری( خ

 . شود مسابقه مسئولین یا  ورزشکاران

 شدن آماده مهلت 9.9.3

 توسط START فرمان اعالم از پس یا شد، ثبت نتیجه و بازکرد را خود سالح سپس و شلیک سالم دوتایی هدف یک به قبلی ورزشکار اینکه از بعد( الف

  بخواند؛ فرا را هدفها و ببندد را سالح بستار بگیرد، حالت دارد وقت ثانیه( 12) دوازده تنها ورزشکار داور،

 شود؛ می اعمال است شده مشخص خطا این برای مقررات در که هایی جریمه زمانی محدودیت این رعایت عدم درصورت( ب

 کند می ترک را 5 ایستگاه که ورزشکاری که یابد  افزایش ای گونه به باید شدن آماده مهلت باشد، کمتر یا نفر( 5) پنج جوخه یک  ورزشکاران تعداد هرگاه( پ

 .باشد داشته اختیار در کافی زمان 1 ایستگاه به رسیدن برای

 .کند کنترلرا  مقدماتی مرحلۀ طول در شدن آماده مهلت رعایتداور باید ( ت

 وقفه 9.9.4

 یک مسابقه راند ادامۀ ازسرگیری از پیش است مجاز جوخه شود، متوقف دقیقه( 5) پنج از یشب ورزشکار با مرتبط نا فنی نقص دلیل به اگر راند تیراندازی

 .کند تماشا طرح سه از هریک با سالم دوتایی پرواز( 1)
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  پروازها ارتفاع و ،زاویه برد، 9.9.5

 دوتایی تراپ تنظیمات جدول                       

 :شود تنظیم زیر جدول مطابق مسابقه شروع از قبل روز هر باید ماشین تراپ هر

 برد

 (متر 1±) 

 متری 10 در ارتفاع

 (متر 1/0±)

 * زاویه

 (درجه)

 طرح دستگاه شمارۀ

 

 تراپخانه جلویی لبۀ از متر 55

   (1) 7  چپ 5 متر 3

A 5/3 (2) 8 0 متر 

  (2) 8 0 متر 5/3

B 3 (3) 9 راست 5 متر 

  (1) 7 چپ 5 متر 3

C 3 (3) 9 راست 5 متر 

 هر در راند طول در باید ورزشکار هر ولی است، تصادفی شکل به پروازها توزیع. شود تنظیم درجه( 1) یک رواداری با باید دستگاهها بین زاویۀ: نکته*

  .کند دریافت C طرح با دوتایی پرواز( 1) یک  و B طرح با دوتایی پرواز( 1) یک  ،A طرح با دوتایی پرواز( 1) یک ایستگاه

 ژوری بازرسی 9.9.6

 .شوند مهروموم و تأیید بازرسی، ژوری توسط باید تنظیمات این. شوند تنظیم مسابقه آغاز از پیش روز، هر باید میدان هر های ماشین تراپ

  آزمایشی پروازهای 9.9.6.1

 با پرواز( 1) یک  یعنی  طرح، سه از هریک با دوتایی پرواز( 1) یک  باید سابقه،م راند اولین از پیش و ژوری تأیید و ها ماشین تراپ تنظیم از بعد روز هر( الف

 شود؛ پرتاب آزمایشی طور به جوخه هر برای Cطرح  با پرواز( 1) یک  و B طرح با پرواز( 1) یک  ،A طرح

 گیرند؛ قرار ورزشکاران مشاهدۀ مورد توانند می آزمایشی پروازهای( ب

  ؛(9.3ر.ک به مادۀ)است  ممنوع تراپخانه به تیمها مسئولین و مربیان ورزشکاران، کلیۀ ورود ژوری، توسط تنظیمات دتأیی و بازرسی از بعد( پ

 یعنی  طرح، سه از هریک با دوتایی پرواز( 1) یک تیراندازی مجدد شروع از قبل  باید شده ریزی برنامه استراحت زمان از پس و مسابقه برگزاری هنگام( ت

 شود؛ پرتاب آزمایشی طور به Cطرح  با پرواز( 1) یک  و Bطرح  با پرواز( 1) یک  ،A طرح با ازپرو( 1) یک 

 نادرست هدف 9.9.6.2

 .شود محسوب نادرست هدف باید باشد، داشته مغایرت است آمده مقررات در آنچه با برد و ارتفاع زاویه، نظر از که کند پرواز مسیری در هدفی هرگاه

 مردود دوتایی هدف 9.9.7

 :کند را مردود دوتایی هدف زیر شرایط در تواند می ورزشکار

 نشوند؛ پرتاب ورزشکار دنفراخوان از پس بالفاصله هدفها اگر( الف

 گرفته است؛ قرار خارجی عامل مزاحمت مورد مشهود طور به هاهدف فراخواندن از پس ورزشکار که بپذیرد داور اگر( ب

 است. بوده نادرست هدف دو از یک هر که بپذیرد داور اگر( پ

 داور آنگاه. کند اعالم داور به دست بردن باال و سالح بستار کردن باز با را خود تصمیم باید کند می هدفی را مردود که ورزشکاری – ورزشکار اعتراض روش

 .بگیرد  تصمیم باید

 (NO TARGET Double) دوتایی نبودِهدف 9.9.8

 :نشود پرتاب مقررات این مطابق هدف دو هر یا  یک که افتد می اتفاق زمانی دوتایی هدفنبود

 است؛ داور با همیشه هدفنبود تشخیص مسئولیت( الف

 شود؛ تکرار باید باشد، «نخورده» یا «خورده» هدف هردو یا  یک اینکه رغم علی شود، می اعالم هدفنبود داور توسط که ای دوتایی هدف( ب

 بدهد، هدفنبود فرمان ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا  درحین داور اگر حال این با. کند هدفنبود اعالم به اقدام ورزشکار شلیک از قبل باید داور( پ

 . شود تکرار باشد «نخورده» یا  «خورده» هدف آنکه از نظر صرف باید دوتایی پرواز و است غالب داور تصمیم

 :باشد کرده شلیک ورزشکار اگر حتی ،شود اعالم زیر شرایط در باید دوتایی هدفنبود 9.9.8.1

 شود؛ پرتاب معیوب یا شکسته هدف( الف

  باشد؛ داشته تفاوت «ازمسابقه پیش تمرین» یا مسابقه در استفاده مورد هدفهای سایر رنگ با وضوح به آن رنگ که شود پرتاب هدفی( ب

 شود؛ پرتاب هدف( 1) یک  فقط( پ

 نشوند؛ پرتاب همزمان هدف هردو( ت

  کنند؛ برخورد هم با دفهاه( ث
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 شود؛ دیگر هدف شکستن باعث هدف( 1) یک  های تکه( ج

 بشکند؛ را هدف دو هر اول شلیک( چ

 کند؛ شلیک نوبت از خارج ورزشکاری( ح

 کند؛ شلیک دوتایی هدف همان به دیگری ورزشکار( خ

  ؛(«فنی صنق مجاز دفعات تعداد»  9.11.2 مادۀ به ک.ر) شوند شلیک همزمان تیر هردو( د

  است؛ قرارگرفته مزاحمت مورد خارجی عاملی توسط وضوح به هدفها فراخواندن از پس ورزشکار که شود متقاعد داور( ذ

  دهد؛ تشخیص را ورزشکار پای خطای در راند جاری اول بار برای داور( ر

  دهد؛ تشخیص را ورزشکار زمان خطای در راند جاری اول بار برای داور( ز

 داورهای کمک با رأی اعالم از پیش باید داور شرایطی چنین در همواره. )است نخورده یا خورده هدفها از یک هر بگیرد تصمیم نتواند دلیل هر به داور( ژ

 ؛(کند مشورت خود

 محسوب نخورده اول هدف شرایطی چنین در نشود، دوم تیر شلیک به موفق فشنگ یا  سالح مجاز فنی نقص دلیل به و برود خطا ورزشکار شلیک اولین( س

 . شود تکرار دوم شلیک نتیجۀ تعیین برای فقط باید دوتایی پرواز و شود می

 :شود اعالم دوتایی نبودهدف زیر موارد در باید باشد نکرده شلیک هنوز ورزشکار اگر 9.9.8.2

 شوند؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از قبل هدفها( الف

 ؛(نکته به رجوع) نشوند پرتاب ورزشکار دنفراخوان از بعد بالفاصله هدفها( ب

 ؛(نکته به رجوع) باشد نادرست هدفها از هریک پرواز مسیر( پ

 شود؛ حادث فشنگ یا  سالح مجازفنی  نقص( ت

 تعیین برای ییدوتا هدف باید دوم تیر شلیک عدم یا شلیک به توجه بدون نشود تیراول شلیک به موفق فشنگ یا  سالح فنی نقص دلیل به ورزشکار اگر( ث

 . شود تکرار هدف دو هر نتیجۀ

 از هدف انحراف یا  دیر یا  زود پرتاب پایۀ بر تنها پرواز بودن نادرست ادعای و نکند، «نبودِهدف » اعالم ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا  قبل داور اگر: نکته

 باید نتیجه کند، شلیک ورزشکار اگر. بود نخواهد مسموع هدفها از یک هر به شلیک زا بعد ورزشکار سوی از اعتراضی هیچ باشد، استوار قانونی پرواز مسیر

 .شود ثبت

 :که شود می خوانده نخورده هدفی 9.9.8.3

 ؛نگیرد قرار اصابت مورد پرواز طول در( الف

  نشود؛ جدا آن از ای قابل مشاهده تکۀ هیچ و شود بلند گرد آن از فقط( ب

 شود؛ می محسوب نخورده هدف دو هر صورت این در نکند، شلیک است فراخوانده خود که سالمی دوتایی هدف به قانونی غیر دالیل به ورزشکار( پ

 است؛ نخورده دوم هدف و شود می ثبت باشد چه هر اول شلیک نتیجۀ حالت این در. نکند شلیک را خود دوم تیر مجاز غیر دالیل به ورزشکار( ت

 تفنگ خشاب قفل قراردهد یا سالح در را دوم فشنگ کرده است فراموش چون نشود هم تیردوم شلیک به موفق و دبرو خطا به ورزشکار تیراول( ث

 شوند؛ می محسوب نخورده هدف دو هر رفته باشد ضامن به سالح اول شلیک لگد اثر در یا ، کند آزاد را خودکار نیمه زن ساچمه

   شوند؛ می محسوب نخورده هدف هردو. کند پر را آن یا  آورد در ضامن از را سالح ستا کرده فراموش چون نشود شلیک به موفق ورزشکار( ج

 نخورده هدف هردو. است گرفته (زرد کارت) اخطار داور از زمان خطای بابت بار یک  راند  همان در که حالی در بشود زمان خطای مرتکب ورزشکار( چ

 ؛(9.16.3.6) شوند می محسوب

 محسوب نخورده هدف هردو. است گرفته (زرد کارت) اخطار داور از پا خطای بابت بار یک راند همان در که حالی در بشود پا یخطا مرتکب ورزشکار( ح

 .(9.16.3.6) شوند می

 فنی نقص بروز صورت در نتیجه اعالم شرایط 9.9.8.4

 پرتاب و شود می ثبت باشد هرچه اول شلیک نتیجۀ. شود می متیر دو شلیک از مانع مجاز فنی نقص بروز ولی کند می شلیک اول هدف به ورزشکار( الف

  شود؛ می تکرار دوم تیر نتیجۀ تعیین برای فقط دوتایی

 باز را سالح بستار دهد قرار بازرسی مورد را سالح داور اینکه از قبل و نشود خود اول تیر شلیک به موفق فشنگ یا  سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار( ب

 بود؛ خواهد نخورده شلیک هردو. بزند دست ضامن هب یا  کند

 باز را سالح بستار دهد قرار بازرسی مورد را سالح داور اینکه از قبل و نشود خود دوم تیر شلیک به موفق فشنگ یا  سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار( پ

 بود؛ خواهد نخورده ومد تیر و شود می ثبت باشد هرچه اول شلیک نتیجۀ. بزند دست ضامن به یا  کند

 بود؛ خواهد نخورده تیر هردو. شود فنی نقص دچار بیشتر یا  سوم مرتبۀ برای ورزشکار فشنگ یا  سالح ،اول تیر شلیک هنگام( ت

 و شود می ثبت هحاصل نتیجۀ براساس اول شلیک امتیاز. شود فنی نقص دچار بیشتر یا  سوم مرتبۀ برای ورزشکار فشنگ یا سالح ،دوم تیر شلیک هنگام( ث

 .بود خواهد نخورده دوم شلیک
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 غیرارادی شلیک صورت در نتیجه اعالم شرایط 9.9.8.5

 راند درهمان شرایط این اگر ولی بدهد، اخطار ورزشکار به هدفنبود اعالم ضمن باید داور کند، شلیک غیرارادی هدفها فراخواندن از پیش ورزشکار اگر( الف

 د؛نشو می محسوب نخورده تیر هردو شود رارتک بیشتر یا دوم مرتبۀ برای

 حالت این در. کند می شلیک هدف سمت به را خود دوم تیر ورزشکار و افتد می اتفاق آنها پرتاب از قبل ولی ،هدفها فراخواندن از بعد غیرارادی شلیک( ب

 به ارتکاب به مجاز بار یک  فقط راند یک  طول در ورزشکار .شود می ثبت حاصله نتیجۀ براساس دوم شلیک امتیاز ولی شود می محسوب نخورده اول شلیک

 شد؛ خواهد محسوب نخورده شلیک هردو افتد اتفاق بیشتر یا  دوم مرتبۀ برای مشابه شرایط اگر. است خطایی چنین

 اول شلیک حالت این در. کند نمی شلیک را خود دوم تیر ورزشکار و افتد می اتفاق آنها پرتاب از قبل ولی هدفها فراخواندن از بعد غیرارادی شلیک( پ

  شود؛ تکرار دوم تیر نتیجۀ تعیین برای فقط باید دوتایی پرواز و شود می محسوب نخورده

 شلیک هردو تکرار شود بیشتر یا  دوم مرتبۀ برای مشابه شرایط اگر. است خطایی چنین به ارتکاب به مجاز بار یک  فقط راند یک  طول در ورزشکار( ت

 .بود خواهد هنخورد

 زمین به شلیک 9.9.9

 بدون او شلیک هردو ،راند همان در زمین به شلیک تکرار درصورت و کند، دریافت( زرد کارت) رسمی اخطار داور از باید کند شلیک زمین به که ورزشکاری

 .شود می محسوب نخورده شدن، نخورده یا خورده به توجه

 اسکیت مسابقۀ مقررات 9.10

 یک راند اسکیت  اجرای 9.10.1

 تجمع( 1) یک ایستگاه به نزدیک ای محوطه در میدان در باید کاملراند یک  بردن پایان به برای نیاز مورد وسایل کلیۀ و کافی مهمات با جوخه اعضای همۀ

 کنند؛

 به تسلط ضمن باید داور آزمایشی، پرواز تماشای و آزمایشی شلیک داورها، کمک استقرار ورزشکاران، شمارۀ و نام کنترل مانند ابتدایی مراحل تکمیل از بعد

 .بدهد START فرمان امور، همۀ

 شیوه 9.10.2

  START فرمان  دورص از بعد 

 هدف یک  پرتاب باعث این که فرابخواند را هدف و بگیرد «آماده وضعیت» کند، پر فشنگ( 1) یک با را سالح شود، 1 ایستگاه وارد باید اول ورزشکار( الف

  شود؛ می ثانیه( 3) سه تا( 0) صفر بین متغیر زمانی بازۀ یک از پس بلند خانۀ زا سالم

ثانیه  2/0 بین زمانی تاخیر یک تصادفی طور به که شده باشد ساخته نحوی به سامانه این باید شود، می استفاده الکترونیکی صوتی پرتاب سامانه از اگر: توجه

 کند؛ یجادا هدف پرتاب و دنفراخوان بین ثانیه 3 تا

 بخواند فرا را هدفها کند، پر فشنگ( 2) دو با را سالح بگیرد، آماده وضعیت بماند، باقی ایستگاه در باید ورزشکار اول، شلیک نتیجۀ شدن مشخص از بعد( ب

 کند؛ شلیک سالم دوتایی هدف یک به و

  کند؛ کتر را ایستگاه باید اول ورزشکار شد، مشخص شلیک هردو نتیجۀ اینکه از بعد( پ

 ایستگاه در تیراندازی جوخه، اعضای همۀ که زمانی تا آخر، الی چهارم و سوم ورزشکار او از بعد و کند، عمل روال همین به باید نیز دوم ورزشکار سپس( ت

 کنند؛ تکمیل مقرر ترتیب مطابق را 1

 به جوخه اعضای سایر او از پس و کند شلیک مقرر زمان و شیوه و یبترت مطابق هدف مقرر تعداد به و شود 2 ایستگاه وارد باید اول ورزشکار آنگاه( ث

  کنند؛ عمل منوال همین به ترتیب

 یابد؛ می ادامه ترتیب همین به باشند کرده شلیک هدف مقرر تعداد به ایستگاهها کلیۀ در ورزشکاران همۀ که زمانی تا چرخه این( ج

 و قبلی ورزشکار شلیک مراحل پایان یا  داور توسط تیراندازی شروع فرمان دورص یا  نوبت رسیدن فرا از قبل ندارند حق جوخه ورزشکاران از یک هیچ( چ

 شوند؛ ایستگاه وارد ایستگاه از او خروج

 حق دباش نشده تمام ایستگاه آن در جوخه اعضای همۀ تیراندازی که زمانی تا است کرده تکمیل را ایستگاه یک  در شلیک مراحل که ورزشکاری هیچ( ح

 . شود مسابقه مسئولین یا  ورزشکاران دیگر برای مزاحمت ایجاد باعث نباید بعدی ایستگاه به ورزشکار حرکت. ندارد را بعدی ایستگاه به شدن وارد

 مسابقه مراحل 9.10.3

 شدن آماده مهلت 9.10.3.1

 :کنند شلیک آنها به و فرابخوانند را هدفها زیر، زمانی های محدوده در باید ورزشکاران

 شود؛ ایستگاه وارد ثانیه( 10) ده مدت ظرف باید بعدی ورزشکار ایستگاه، از قبلی ورزشکار خروج از پس یا  داور، توسط START فرمان  دورص از بعد( الف

 فربخواند؛ ایستگاه مقرر رتیبت مطابق را( ها) هدف و کند، پر را سالح سپس بگیرد، آماده وضعیت بایستد، ایستگاه محدودۀ درون کامالً پا هردو با(  ب

 فرابخواند؛ کند شلیک آن به ایستگاه همان از است قرار که را بعدی دوتایی یا تکی هدف ممکن زمان ترین کوتاه در باید ورزشکار آنگاه(  پ
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 ورود لحظۀ از ثانیه( 30) سی ،نهایی لۀمرح در چه و مقدماتی هایراند در چه ایستگاه، هر مقرر ترتیب طبق هدفها فراخواندن برای مجاز مهلت حداکثر( ت

 است؛ ایستگاه به

 با باید شدن آماده مهلت محدودیت مرحلۀ نهایی حین و قبل تیرحذفی در. شود کنترل داور توسط باید شدن آماده مهلت رعایت مقدماتی هایراند در( ث

 .شود ترلکن منتخب داور توسط( 9.18.2.6 مادۀ به ک.ر) یالکترونیک دستگاه از استفاده

 مقدماتی مرحلۀ در هدفها به شلیک ترتیب 9.10.3.2

 .است مجاز تیر( 1) یک تنها هدف هر برای

 ایستگاه هدف ترتیب

 تک باال
1 

 دوتایی  پایین – باال

 تک باال
2 

 دوتایی  پایین – باال

 تک باال
3 

 دوتایی  پایین – باال

 تک باال
4 

 تک پایین

 تک پایین
5 

 دوتایی  باال – پایین

 تک پایین
6 

 دوتایی  باال – پایین

 7 دوتایی  باال – پایین

 دوتایی  پایین – باال
4 

 دوتایی  باال - پایین

 تک  باال
8 

 تک  پایین

 
 8 ایستگاه در عملکرد خاص نحوۀ 9.10.3.3

 فرضی خطی روی 8 ایستگاه متری( 5) پنج فاصلۀ در که داور سر پشت ی،تیرانداز نوبت ترتیب به باید ورزشکاران همۀ رسد، می 8 ایستگاه به جوخه وقتی

 .شوند خط به است، ایستاده گذرد می 8 ایستگاه و 4 ایستگاه مرکز از که

 :نوبت به باید ورزشکار هر داور، توسط START فرمان اعالم از بعد

 بگیرد؛ موضع باال خانۀ هدف به شلیک برای( الف

 کند؛ پر فشنگ( 1) یک فقط با را سالح( ب

 بگیرد؛ آماده وضعیت( پ

 فرابخواند؛ را هدف( ت

 .کند شلیک باال خانۀ هدف به( ث

 :و ،بچرخد( هدفها پرواز مسیر تالقی نقطۀ به رو راست، سمت به) ساعت های عقربه حرکت جهت در آنگاه

 بگیرد؛ موضع پایین خانۀ هدف به شلیک برای( الف

 کند؛ پر فشنگ( 1) یک با فقط را سالح( ب

 بگیرد؛ آماده وضعیت( پ

 فرابخواند؛ را هدف( ت

 و کند؛ شلیک پایین خانۀ هدف به( ث

 تک تک. برود هستند خود تیراندازی نوبت منتظر که ورزشکارانی صف پشت به و کند ترک را ایستگاه باید ورزشکار آخر، تیر نتیجۀ شدن مشخص از بعد( ج

 . کنند عمل روش همین به باید ورزشکاران
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 سالح پرکردن ترتیب 9.10.3.4

  شود؛ پر فشنگ( 1) یک با تنها باید سالح پایین، و باال خانۀ هدف هردو برای 8 ایستگاه در( الف

 شود؛ پر فشنگ( 2) دو با باید سالح اول، تک هدف فراخواندن از قبل شود، تیراندازی تک هدف( 2) دو به باید که 4 ایستگاه در( ب

 سالحش لول دومین در شود می تیراندازی جداگانه هدف( 2) دو به آن در که 4 ایستگاه در تک هدفهای به شلیک برای کند وشفرام ورزشکار اگر( پ

 از اجازه کسب جهت یا ، کند آن پرکردن برای سالح کردن باز به اقدام و بیاورد یاد به اول هدف به شلیک یا  هدف فراخواندن از بعد آنگاه بگذارد، فشنگ

 شود؛ می محسوب نخورده دوم هدف ببرد، باال را دستش سالح کردن پر رایب داور

 کند؛ خارج آن از را مهمات باز، و را سالح بستار باید ورزشکار تیراندازی، در وقفه بروز درصورت( ت

 . بچرخد ایستگاه در خود سالح تخلیۀ و بستار کردن باز از قبل نباید ورزشکاری هیچ( ث

 آزمایشی پروازهای 9.10.3.5

 :کنند تماشا پایین و باال های خانه از یک هر از سالم پرواز یک  زیر شرایط در مجازند جوخه اعضای

 مسابقه؛ از روز هر در راند اولین شروع از قبل بالفاصله 1 ایستگاه از( الف

 پرواز یا  هدف هر از بعد تواند می ورزشکار باشد، نشده شلیک نادرست دوتایی هدف هردو به یا  نادرست تک هدف به و کند نبودِهدف اعالم داور اگر( ب

 کند؛ درخواست آزمایشی دوتایی پرواز( 1) یک  نادرست، دوتایی هر از بعد یا  آزمایشی، پرواز( 1) یک  نادرست،

 از شود داده اجازه جوخه به باید راند مجدد شروع از قبل شود، متوقف دقیقه( 5) پنج از بیش ورزشکار با نامرتبط فنی نقص بروز دلیل به مسابقه رانداگر( پ

 . کند تماشا سالم پرواز( 1) یک دستگاه هر

 میدانها در گیری هدف تمرین 9.10.3.6

 :است مجاز زیر شرایط در کشیدن تفنگ و گیری هدف تمرین

 فراخواندن از قبل و سالح پرکردن از بعد( مقرر تمهل رعایت با) 1 ایستگاه در تنها است مجاز ورزشکار داور، توسط START فرمان اعالم از بعد( الف

  ببرد؛ باال شانه تا را سالح و کند گیری هدف تمرین ثانیه چند برای دوتایی هدف برای هم و تک هدف برای هم هدفها، یا هدف

 بگیرد؛ آماده وضعیت هدفها یا  هدف فراخواندن از قبل باید ورزشکار سپس( ب

 تیراندازی که ورزشکارانی ،در طول راند اما .کند گیری هدف تمرین سالح بدون یا سالح با دیگری ایستگاه هیچ در ندارد حق رورزشکا راند شروع از قبل( پ

 دیگر ورزشکار تیراندازی هنگام هدف کردن دنبال برای خود دستان از توانند می داور مزاحمت ایجاد نکنند، یا ورزشکاران سایر برای شرطی که به کنند، نمی

 .کنند ستفادها

 (6.4.20.2 عمومی فنی ر.ک به مقررات) پروازها ارتفاع و برد 9.10.3.7

 مسیری باید هدفها آرام هوایی و آب شرایط در) .شوند تنظیم موجود دستورالعمل مطابق مسابقه شروع از قبل باید اسکیت هدف پرتاب دستگاههای( الف

 مهروموم و تأیید بازرسی، ژوری توسط مسابقه از روز هر از قبل باید تنظیمات این( کنند طی 7 یا 1 ایستگاه پشت دیوار سطح از را متر 68 ± 1 معادل

 ؛شوند

  .(9.3ر.ک به مادۀ )است  ممنوع مسئولین تیمها و مربیان ورزشکاران، برای ژوری توسط ماشینها تنظیم تأیید و کنترل از پس اسکیت های خانه به ورود( ب

 نادرست هدف 9.10.3.8

 .شود محسوب نادرست هدف باید باشد، داشته مغایرت است آمده مقررات در آنچه با برد و ارتفاع زاویه، نظر از که کند پرواز مسیری در هدفی هرگاه

 آماده وضعیت 9.10.3.9

 :که درحالی بایستد، آماده وضعیت در باید ورزشکار هدفها، یا  هدف شدن نمایان زمان تا فراخواندن، لحظۀ در

 باشد؛ تیراندازی ایستگاه محدودۀ داخل کامالً پایش هردو( فال

 دارد؛ نگاه دست هردو با را سالح( ب

 باشد؛ تماس در بدنش با سالح قنداق( پ

 رؤیت لقاب وضوح به دارد درست جاگیری که داوری برای که ای گونه به قرارگیرد ISSF شاخص نوار از تر پایین یا  رو سالح، قنداق کفشک پایینی لبۀ( ت

 . باشد
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 آرنج نوک

= 

 ISSF شاخص نوار باالیی لبۀ با مماس

 (میلیمتر 30 عرض – میلیمتر 250 طول)

 
 شاخص نوار 9.10.4

 الصاق دائمی طور به تیراندازی( روپوش) جلیقۀ بیرونی سطح به باید ISSF  رسمی شاخص نوار سالح، داشتن نگاه وضعیت کنترل در داور به کمک برای

 .ودش

  ISSF رسمی شاخص نوار 9.10.4.1

 بر آن درج شده است؛ ISSFمیلیمتر عرض دارد و نشان  30میلیمتر طول و  250نواری زرد رنگ با حاشیۀ سیاه است که ( الف

 . شود نصب تیراندازی جلیقۀ مناسب سمت روی دائمی صورت بهباید ( ب

 شاخص نوار بازدید 9.10.4.2

 به «ازمسابقه پیش تمرین» روز اولین از ژوری. است ورزشکاران خود با 9.10.4.3 مادۀ مطابق نوارشاخص الصاق محل صحت از یافتن اطمینان مسئولیت

 مسابقه شروع از پیش را خود تجهیزات بتوانند داشتند تمایل ورزشکاران اگر که شکلی به دهد، می ارائه تجهیزات کنترل مشاورۀ خدمات ورزشکاران تمامی

 مقررات از که ورزشکاری هر و دهد می انجام تصادفی و سرزده بازرسی مسابقه درطول ژوری ،ISSF مقررات عمالا از یافتن اطمینان برای. کنند کنترل

 (.  9.4.1.1 مادۀ به ک.ر) شود اخراج باید باشد کرده کوتاهی

 :گیرد قرار بازرسی مورد زیر روش به باید شاخص نوار نصب صحیح محل 9.10.4.3

 باشند؛ خالی باید تیراندازی جلیقۀ جیبهای ۀهم( الف

که ساعد به صورت افقی و  شکلییعنی به  ،در کنار بدن قرار داده قائمه ۀزاوی باراست را )برای تیراندازان راست دست(  دست حالی که در باید ورزشکار( ب

 تثبیت مخصوصدست تیراندازی با استفاده از ابزار قائمۀ  ۀزاویوضعیت  سپس. بایستد راست با قامت افراشته است،بازو به صورت عمودی قرار گرفته 

 ؛()مطابق شکلشود.  می

 نوار و آرنج انطباق وضعیت تا تاباند می ورزشکار جلیقۀ بر شده نصب شاخص نوار روی بر آرنج لبۀ بر مماس را افقی لیزر پرتو یک ژوری عضو آنگاه( پ

 ؛کند مشخص را شاخص

 است؛ قانونی شاخص نوار نصب محل بیفتد باالتر یا شاخص نوار باالیی نیمۀ رب لیزر پرتو اگر تابش( ت

 شود؛ نصب شاخص نوار طرف دو بر ISSFمهر و الک باید سپس( ث

 گیرد؛ قرار مجدد بازدید مورد رقابت برای ورزشکار یافتن اجازه از پیش و شود اصالح به درستی شاخص نوار نصب قانونی غیر محل است الزم( ج

 .باشد نداشته وجود اندازه تنظیم برای بند یا کش نوار، از استفاده امکان آن در که شود ساخته نحوی به باید تیراندازی جلیقۀ( چ
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  مردود هدف 9.10.5

 : کند را مردود هدف زیر شرایط در تواند می ورزشکار

  نشود؛ پرتاب مقرر زمانی بازۀ طی هدف( الف

  نشوند؛ پرتاب مانهمز هدفها دوتایی، پرواز در( ب

  است؛ گرفته قرار مزاحمت مورد وضوح به خارجی توسط عامل هدف فراخواندن از پس ورزشکار که بپذیرد داور( پ

 . است نادرست غلط، مسیر در پرواز دلیل به هدف که بپذیرد داور( ت

 داور آنگاه. کند اعالم داور به دست بردن باال و سالح بستار کردن زبا با را خود تصمیم باید کند می هدفی را مردود که ورزشکاری – ورزشکار اعتراض روش

 .بدهد رأی باید

  (NO TARGET) نبودِهدف  9.10.6

 باشد؛ نشده پرتاب این مقررات مطابق که شود می گفته هدفی به هدفنبود( الف

 است؛ داور با همواره هدفنبود مورد در گیری تصمیم( ب

 شود؛ تکرار است «نخورده» یا «خورده» اینکه به توجه بدون همیشه باید شود می اعالم فهدنبود داور توسط که هدفی( پ

 هدفنبود فرمان ورزشکار شلیک از بعد ممکن زمان ترین سریع در یا حین داور اگر ولی. کند هدفنبود اعالم ورزشکار شلیک از قبل کند سعی باید داور( ت

 . شود تکرار است «نخورده» یا  «خورده» اینکه به توجه بدون باید دوتایی یا  تکی هدف و است غالب داور تصمیم بدهد،

 :شود اعالم هدفنبود باید باشد کرده شلیک ورزشکار اگر حتی زیر، شرایط در 9.10.6.1

 شود؛ پرتاب شکسته هدف( الف

  باشد؛ داشته تفاوت «ازمسابقه پیش مرینت» یا مسابقه در استفاده مورد هدفهای سایر رنگ با وضوح به آن رنگ که شود پرتاب هدفی( ب

  شود؛ پرتاب هدف( 2) دو تک، پرواز در( پ

 شود؛ پرتاب غلط خانۀ از هدف( ت

 باشد؛ نکرده دریافت اخطاری خطا این بابت جاری رانددر لحظه آن تا و باشد نادرست ورزشکار آمادۀ وضعیت( ث

 دهد؛ تشخیص را ورزشکار پای خطای راند جاری در اول بار برای داور( ج

  دهد؛ تشخیص را ورزشکار زمان خطای در راند جاری اول بار برای داور( چ

  است؛ گرفته قرار مزاحمت مورد عامل خارجی سوی از هدفها یا  هدف فراخواندن از بعد ورزشکار که شود متقاعد داور( ح

 با حتماً باید نهایی رأی اعالم از قبل داور شرایطی چنین در. بگیرد تصمیم یا دوتایی پرواز تک هدفنبود یا نخورده ،خورده مورد در نتواند دالیلی به داور( خ

 کند؛ مشورت داور کمک

 شود؛ مجاز فنی نقص دچار ورزشکار فشنگ یا  سالح( د

 یا دوم مرتبۀ برای مشابهی وضعیت اگر ولی دهد؛ب اخطار ورزشکار به باید داور شود، انجام ورزشکار توسط هدف فراخواندن از قبل اداری غیر شلیک اگر( ذ

 .شوند محسوب نخورده باید هدفها یا هدف کند راند بروز یک در بیشتر

 :شود اعالم هدفنبود باید باشد نکرده شلیک هنوز ورزشکار که صورتی در زیر، شرایط در 9.10.6.2

 شود؛ پرتاب ورزشکار فراخواندن از پیش هدف( الف

 شود؛ پرتاب ثانیه( 3) سه نیزما بازۀ اتمام از بعد هدف( ب

 باشد؛ نادرست هدف پرواز مسیر( پ

 .شود حادث فشنگ یا  سالح مجاز فنی نقص( ت



 1397اردیبهشت ویراست  –چاپ دوم  – 2017 –اهداف پروازی  بهتیراندازی  مقررات

 

 مترجم: امیرکامران مجرد

 

22 
 

 دوتایی هدفهای برای هدفنبود مقررات سایر 9.10.6.3

 :شود می تکرار دوتایی هدف هدف، دو هر امتیاز تعیین برای و شوند می اعالم هدفنبود هدف هردو زیر شرایط در

 ؛(نکته به رجوع. )باشد نادرست هدف دو از هریک( الف

 شود؛ پرتاب هدف یک  تنها دوتایی، پرواز در( ب

 سوم، بار برای مشابه شرایط تکرار صورت در است، خطا این به ارتکاب به مجاز ایستگاه هر در مرتبه( 2) دو ورزشکار هر) بشکند را هدف هردو اول تیر( پ

  ؛(شود می وبمحس نخورده دوم هدف و خورده اول هدف

 بشکند؛ را دوم هدف اول، هدف های تکه( ت

 کنند؛ برخورد هم با هدفها( ث

 نشود؛ خود اول تیر شلیک به موفق فشنگ یا  سالح مجاز فنی نقص بروز دلیل به ورزشکار( ج

 . شوند شلیک همزمان تیر هردو( چ

 از هدف انحراف یا  دیر یا  زود پرتاب پایۀ بر تنها پرواز بودن نادرست ادعای و نکند، فهدنبود اعالم ورزشکار شلیک از بعد بالفاصله یا  قبل داور اگر: نکته

 باید نتیجه کند، شلیک ورزشکار اگر. بود نخواهد مسموع هدفها از یک هر به شلیک از بعد ورزشکار سوی از اعتراضی هیچ باشد، استوار قانونی پرواز مسیر

 . شود ثبت

 نوبت از خارج تیراندازی 9.10.7

 هم( زرد کارت) رسمی اخطار یک  شود، می ثبت باشد هرچه او شلیکهای یا شلیک  نتیجۀ کند، تیراندازی نوبت از خارج عمدی غیر صورت به ورزشکاری اگر

 در که شود، می ژوری به مورد ارجاع و نوبت، آن هدفهای یا  هدف شدن محسوب نخورده موجب راند همان در نوبت از خارج تیراندازی تکرار. کند می دریافت

 (.قرمز کارت) شود اخراج مسابقه از است ممکن ورزشکار صورت این

 نخورده هدف 9.10.8

 :شوند می محسوب نخورده زیر شرایط در هدفها یا  هدف

  نشود؛ خورده( الف

 شود؛ خورده قانونی محدودۀ از خارج( ب

 نشود؛ هشکست آن از رؤیتی قابل تکۀ و شود بلند آن از گرد فقط( پ

 نکند؛ شلیک است فراخوانده خود که سالمی هدف به مجاز غیر دالیل به ورزشکار( ت

 بگذارد؛ آن درون فشنگ یا کند  خارج ضامن از را سالح است کرده فراموش چون نشود شلیک به موفق ورزشکار( ث

 بزند؛ دست ضامن به یا  کند باز را سالح بستار داور توسط سالح معاینۀ و بازدید از قبل و فشنگ یا  سالح فنی نقص بروز از بعد ورزشکار( ج

 شود؛ فنی نقص دچار راند یک در بیشتر یا  سوم مرتبۀ برای ورزشکار( چ

 ؛(9.16.3.6ر.ک به مادۀ )باشد  کرده دریافت( زرد کارت) همان راند اخطار در قبالً و نباشد مقررات مطابق ورزشکار آمادۀ وضعیت( ح

 ؛(9.16.3.6ر.ک به مادۀ )باشد  گرفته( زرد کارت) اخطار آن بابت راند همان در قبالً و شود پا خطای مرتکب ورزشکار( خ

 باشد؛ گرفته( زرد کارت) اخطار آن بابت راند همان در قبالً و شود زمان خطای مرتکب ورزشکار( د

 شرایط در. کند دریافت( زرد کارت) اخطار باید ورزشکار. شود انجام غیرارادی شلیک هدف شدن نمایان از قبل و فراخواندن بعداز تک، پروازهای در( ذ

 .شود محسوب «نخورده» باید یک راند هدف در بیشتر یا دوم مرتبۀ برای ارادی غیر شلیک

 دوتایی پروازهای برای نخورده هدف مقررات سایر 9.10.9

 :شود اعمال دوتایی پروازهای مورد در باید زیر مقررات است، آمده باال در آنچه بر عالوه

 شوند؛ می محسوب نخورده هدف هردو کند، شلیک است فراخوانده خود که ای دوتایی هدف هدف اولین به نشود موفق مجاز غیر دالیل به ورزشکار اگر( الف

 حاصله نتیجۀ براساس اول هدف ازامتی کند، شلیک است فراخوانده خود که ای دوتایی هدف دوم هدف به نشود موفق مجاز غیر دالیل به ورزشکار اگر( ب

 شود؛ می محسوب نخورده دوم هدف و شود می ثبت

 فقط باید دوتایی پرواز و شود محسوب نخورده باید اول هدف ،بشکند را دوم هدف تصادفاً شلیک همان با ولی نشود اول هدف زدن به موفق ورزشکار اگر( پ

  کند؛ شلیک هدف هردو به تکراری های دوتایی در دبای ورزشکار. شود تکرار دوم هدف نتیجۀ تعیین برای

 فقط دوتایی پرواز و شود محسوب نخورده باید اول هدف انجام شود، غیرارادی شلیک هدفها شدن نمایان از قبل و دوتایی هدف فراخواندن از بعد اگر( ت

 کند؛ شلیک هدف دوهر به تکراری های دوتایی در باید ورزشکار. شود تکرار دوم هدف نتیجۀ تعیین برای

 رسمی اخطار ورزشکار به باید داور و شوند می محسوب نخورده هدف هردو ،راند همان در بیشتر یا  سوم مرتبۀ برای غیرارادی شلیک تکرار درصورت( ث

  بدهد؛( زرد کارت)

 و شود می محسوب نخورده هدف اولین نشود، دوم تیر کشلی به موفق مجاز فنی نقص بروز دلیل به و برود خطا ورزشکار اول شلیک دوتایی پرواز در اگر( ج

 کند؛ شلیک هدف هردو به باید ورزشکار تکراری های دوتایی شود. در می تکرار دوم هدف امتیاز تعیین برای فقط دوتایی پرواز
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 پرواز و شود می اعالم خورده اول هدف نشود، متیردو شلیک به موفق مجاز فنی نقص بروز دلیل به ولی بزند را اول هدف ورزشکار دوتایی پرواز در اگر( چ

 ؛کند شلیک هدف هردو به باید ورزشکار تکراری های دوتایی در. شود می تکرار دوم هدف نتیجۀ تعیین برای فقط دوتایی

 .شوند می محسوب «نخورده» دو هر گیرند، قرار اصابت مورد معکوس ترتیب به معمول دوتایی هدفهای اگر( ح

 همسابق برگزاری 9.11

 تیراندازی زمانبندی برنامۀ 9.11.1

 مسابقه، شروع دقیق زمان از شود می برگزار مسابقه از قبل روز که فنی جلسۀ پایان از بعد ساعت( 2) دو از کمتر در باید تیمها مسئولین و ورزشکاران( الف

 شوند؛ مطلع جوخه وندر شده تعیین جایگاه و میدانها زمانبندی

 شوند؛ مطلع میدانها زمانبندی برنامۀ از «مسابقه از پیش تمرین» از قبل روز 18:00 ساعت تا باید تیمها سرپرست و ورزشکاران( ب

 اصلی اعالنات یتابلو در جدید برنامۀ نصب وسلیۀ به بالفاصله باید تیمها سرپرستهای آید، پیش تیراندازی زمانبندی های برنامه از یک هر تغییر به نیاز اگر( پ

 . شوند مطلع امر این از کننده شرکت تیمهای همۀ بین برنامه توزیع همچنین پروازی، اهداف میدانهای امتیازات یوتابل و

 ورزشکار جایگزینی 9.11.2

 قسمتهای دارای که مسابقاتی شامل قانون این. ندارد وجود او جایگزینی امکان دهد انصراف مسابقه از و کند شلیک مسابقه یک در تیر یک  ورزشکاری اگر

 .شود می نیز گردند می برگزار روز چندین طی و هستند مختلف

  برنامه در وقفه 9.11.3

 وضعیت نامناسب، نور دستگاهها، خرابی ایمنی، به مربوط مسائل که مواردی در مگر برود، پیش برنامه مطابق و وقفه بدون باید رقابتها مسابقه، شروع از بعد

  دهد؛ قرار تأثیر تحت شدیداً را مسابقه اجرای کیفیت تحمیلی های هوقف سایر یا  حاد هوایی و آب

 .کند متوقف ژوری تأیید با برق و رعد و طوفان بروز یا  باران شدید بارش شرایط در را مسابقه تواند می میدان ارشد مأمور فقط

 بندی جوخه 9.11.4

 جوخه ترکیب 9.11.4.1

 ،نیست مجاز نفر( 5) پنج زیر جوخۀ. ندهد را یکسان  کامالً های جوخه تشکیل اجازۀ کشی قرعه که مواردی در مگر شود، تشکیل عضو( 6) شش از باید جوخه

 . شود راند کردن رها ناتمام به مجبور دالیلی به یا  شود، اعالم غایب راند شروع از پیش ورزشکاری که مواردی در مگر

 (جوخه پر کن) کمکی ورزشکار 9.11.4.2

 استفاده کمکی ورزشکار عنوان به ایشان از نیاز صورت در که باشد داشته دسترس در را شرایطی واجد ورزشکاران همیشه باید مسابقات برگزاری کمیتۀ

 . شود

 شود؛ پر مناسب مهارت سطح با کمکی ورزشکاران با باید خالی جاهای یا  جا بگیرند، قرار جوخه یک در نفر( 5) پنچ از کمتر قرعه طبق اگر( الف

 کند؛ استفاده نیز دارد ورزشکار 5 حتی که ای جوخه تکمیل برای کمکی ورزشکاران از فنی، ناظر تأیید با تواند می برگزاری کمیتۀ( ب

 . شود قید نباید آنها ملیت و نام ولی درج گردد، امتیاز برگه در معمول روش به باید کمکی ورزشکاران این امتیازات توالی، حفظ برای( پ

 بندی جوخه کشیِ رعهق 9.11.4.3

 بیش که ای گونه به شوند، پراکنده مختلف های جوخه در هموطن ورزشکاران که شود انجام شکلی به باید مقدماتی مرحلۀ بندی جوخه برای کشی قرعه( الف

  ؛(المپیک مسابقات در نیاز درصورت یا  جهانی جام مرحلۀ نهایی در جز . )نگیرد قرار ای جوخه هیچ در کشور هر از ورزشکار( 1) یک  از

. گیرد انجام ناظرفنی نظارت تحت و کشی قرعه طریق از باید جوخه درون ورزشکار هر استقرار محل تعیین و مختلف های جوخه به ورزشکاران تخصیص( ب

 دارد؛ وجود نیز مخصوص ای رایانه افزار نرم توسط امور این انجام امکان

 . گیرد صورت ناظرفنی نظارت تحت باید هاراند توزیع نحوۀ تعیین و میدانها تخصیص( پ

 جوخه در تغییرات 9.11.4.4

 ضروریات شدن برآورده از اطمینان حصول جهت منحصراً را تغییراتی ناظرفنی تأیید با و برگزاری کمیتۀ با همکاری راستای در تواند می ژوری

 .کند اعمال ها جوخه قرعۀ در( 9.11.4.3)کشی قرعه

 تیراندازی ترتیب 9.11.4.5

 با یا  امر این. دهد تغییر روزانه را جوخه هر درون تیراندازی ترتیب همچنین ها، جوخه تیراندازی ترتیب ژوری نظارت تحت است موظف برگزاری کمیتۀ

 تنها مسابقه که شرایطی در. است پذیر امکان ژوری موافقت با جوخه ترکیب شکستن با یا  آنها، درون ورزشکاران و ها جوخه تیراندازی ترتیب کردن معکوس

 .کند تغییر به راند دیگر راندی از ژوری اجازۀ با تواند می نیز جوخه در تیراندازی ترتیب ،شود می برگزار روز یک در

 

 

 

 



 1397اردیبهشت ویراست  –چاپ دوم  – 2017 –اهداف پروازی  بهتیراندازی  مقررات

 

 مترجم: امیرکامران مجرد

 

24 
 

 فنی نقص 9.12

 فنی نقص تعریف 9.12.1

 تخلیۀ در فشنگ یک  ناتوانی ،(کردن گل یا  مکانیکی خرابی) ماشه شدن کشیده از بعد مهمات شلیک در است پرشده درستی به که سالحی توانایی عدم

 ماشه هردو ناخواستۀ عملکرد اثر در یا ماشه، کشیدن بار یک  با که فشنگ دو همزمان شلیک یا ،(کردن گل) چاشنی خوردن سوزن از بعد محتویاتش کلیۀ

 .شود می خوانده فنی نقص افتد، اتفاق ماشه دو اسلحۀ در

 فنی نقص بروز ازمج دفعات تعداد 9.12.2

 . است مجاز مهمات یا  سالح تعویض عدم یا  تعویض از نظر صرف ،راند هر در ورزشکار هر برای فنی نقص مرتبه( 2) دو بروز

 به شکارورز اقدام عدم یا  اقدام علیرغم کند، بروز بعدی فنی نقصهای آنها شلیک نوبت در که سالمی پروازهای تمام فنی، نقص مورد دومین از بعد( الف

  شوند؛ می محسوب نخورده شلیک،

 عمل «ازکارافتاده زن ساچمه تفنگهای»مقررات  مطابق توان می آنگاه باشد، موافق تعمیر به سالح نیاز مورد در ورزشکار با داور فنی، نقص بروز از بعد اگر( ب

 (.9.12.6 ماده به ک.ر) کرد

 لول انتخاب 9.12.3

 سمت لول هم، کنار دولول اسلحۀ در یا) کند می شلیک اول او سالح پایین لول که است براین فرض کند، می راندازیتی دولول سالح با ورزشکاری وقتی

 .دارد دیگری قصد که بدهد اطالع داور به راندهر شروع از قبل ورزشکار اینکه مگر ،(راست

 فنی نقص بروز هنگام مراحل اجرایی 9.12.4

 . شود انجام داور توسط باید فشنگ یا  سالح فنی نقص مورد در گیری تصمیم

 :است موظف ورزشکار نکند، شلیک ورزشکار سالح دلیلی هر به اگر 9.12.4.1

 دارد؛ نگاه هدف پرواز محوطۀ به رو را سالح سر( الف

 نکند؛ باز را سالح بستار( ب

 نزند؛ دست ضامن به( پ

  بدهد؛ داور دست به معاینه برای را سالح ایمنی، موارد کلیۀ رعایت با شد، خواسته او از اگر( ت

 . دهد پاسخ داور پرسشهای به( ث

 .است ورزشکار با داد پس را آن داور آنکه از پس سالح بررسی مسئولیت: توجه

 :شوند نمی محسوب فنی نقص زیر موارد 9.12.4.2

 ورزشکار؛ خود توسط سالح مکانیزم ناشیانۀ دستکاری( الف

 یا نظر؛ مورد للو جان در فشنگ قرارندادن( ب

 .باشد شده ایجاد ورزشکار خود توسط که هراشکالی( پ

  مهمات فنی نقص 9.12.4.3

 فنی نقص باشد، مشهود فشنگ چاشنی روی وضوح به سالح سوزن ضربۀ اثر اگر زیر موارد. شود گرفته داور توسط باید مهمات فنی نقص مورد در تصمیم

 :شود می محسوب مهمات

 باشد؛ نشده مشتعل فشنگ خرج( الف

 باشد؛ کرده عمل چاشنی فقط( ب

 نباشد؛ موجود فشنگ در خرج( پ

 .بماند جا لول در فشنگ محتویات و قطعات از بخشی( ت

 و است خطرناک 12 گیج سالح در 16 یا 20 گیج فشنگ قراردادن. )شود محسوب مهمات فنی نقص نباید نادرست سایز و کالیبر با مهمات از استفاده

 (.قراردهد جریمه معرض در سالح از ایمن نا استفادۀ دلیل به را زشکارور تواند می

 فنی نقص اعالم از بعد عملکرد نحوۀ 9.12.5

 دارد، وجود سالح سریع جایگزینی امکان و نیست مهمات یا  سالح فنی نقص یا  سالح خرابی مقصر ورزشکار دهد تشخیص داور اگر 9.12.5.1

 یا. شود تهیه سالح خرابی اعالم از بعد دقیقه( 3) سه مدت ظرف جایگزین سالح که شرطی به کند استفاده دیگری الحس از داشت خواهد اجازه ورزشکار

 به شود تعیین سرداور توسط باید که دیگر زمانی در را راند ماندۀ باقی و کند ترک را جوخه داور، از اجازه کسب از بعد تواند می ورزشکار 9.12.5.2

 .رساند پایان

 ازکارافتاده زن ساچمه تفنگهای 9.12.6

 .کند گیری تصمیم اسلحه ازکارافتادگی مورد در باید داور

 :شود می محسوب ازکارافتاده سالح زیر، شرایط در
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 نباشد؛ کردن شلیک به قادر( الف

 اجازه کسب سالح کردن جایگزین برای داور از باشد شده مهمات یا  سالح فنی نقص دچار طول راند جاری در بار( 2) دو هنگام آن تا که ورزشکاری( ب

 کند؛

 نباشد؛ پوکه پراندن به قادر مکانیکی اشکال دلیل به( پ

 . شود سالح شدن استفاده غیرقابل باعث که دیگری هردلیل به یا( ت

 تکمیل راند ترمیمی برای عملکرد نحوۀ 9.12.7

 تراپ 9.12.7.1

 آن پرواز( 3) سه هر و بایستد شود شروع آن از تیراندازی است قرار که ایستگاهی پشت باید ورزشکار مشابه، زپروا جدول با دیگر میدانی و زمان تعیین بعداز

 برای و کند تیراندازی معمول شیوۀ مطابق شود، ایستگاه وارد باید ورزشکار آنگاه. بدهد START فرمان باید داور آن از پس کند، تماشا را دستگاه گروه

 .دهد ادامه ایستگاهها باقی در ندازیتیرا به راند تکمیل

 دوتایی تراپ 9.12.7.2

 A طرح سالم دوتایی پرواز یک  یابد اجازه و بایستد شود شروع آن از تیراندازی است قرار که ایستگاهی پشت باید ورزشکار دیگر، میدانی و زمان تعیین از بعد

 ایستگاه وارد باید ورزشکار آنگاه. بدهد START فرمان باید داور آن از پس که کند تماشاC   طرح سالم دوتایی پرواز یک وB   طرح سالم دوتایی پرواز یک

 . دهد ادامه ایستگاهها باقی در تیراندازی هب راند تکمیل برای و کند شلیک دوتایی هدف یک به معمول شیوۀ مطابق و شود

 اسکیت 9.12.7.3

 پرواز یک  و باال سالم پرواز یک  یابد اجازه و بایستد شود شروع آن از تیراندازی است قرار که ایستگاهی تپش باید ورزشکار دیگر، میدانی و زمان تعیین بعداز

 هدف مقرر تعداد به معمول شیوۀ مطابق و شود ایستگاه وارد باید ورزشکار آنگاه. بدهد START فرمان باید داور آن از پس که کند تماشا پایین سالم

 .دهد ادامه ایستگاهها باقی در تیراندازی به راند تکمیل برای و کند شلیک

 ترمیمی راند امتیازات تأیید 9.12.8

 داور، و ورزشکار امضای از بعد و کند حاصل اطمینان اولیه ناتمام راند از شده نقل امتیازات و ترمیمی راند در حاصله امتیازات صحیح جمع از باید داور

 .  کند ارسال ا ز ن ادارۀ به را امتیاز برگه

 مسابقه تجهیزات و پوشاک 9.13

 .6.7 بخش عمومی فنی مقررات 6 فصل به ک.ر

 (.ISSF آیین نامۀ پوشاک 6.20عمومی فنی مقررات به ک.ر) ورزشکاران پوشاک 9.13.1

 شلوار. است مجاز بانوان برای دامن و کت یا مشابه ورزشی باالپوشهای و بانوان، و آقایان برای یکسان  طور به( گرمکن) باالپوش و شلوار و ورزشی شلوار( الف

 است؛ ممنوع مشابه شلوارهای و جین آبی، جین

 است؛ ممنوع مشابه پایپوش هرگونه یا  صندل باز، پاشنه یا  باز پنجه کفشهای پوشیدن( ب

 است؛ مجاز باشد داشته فاصله زانو کشکک از سانتیمتر 15 از کمتر آن پایینی لبۀ که کوتاهی شلوار( پ

 است؛ ممنوع آستین بدون یا  سانتیمتر 10 از تر کوتاه آستین با مشابه باالپوشهای و شرت تی پیراهن، (ت

 .است ممنوع استتار مواد از شده تهیه البسۀ( ث

 (BIB Number)شروع  شمارۀ یا پسبند 9.13.2

 :شود استفاده ورزشکاران همۀ توسط زیر دستورات مطابق باید شروع شمارۀ یا پسبند

 کمر؛ از باالتر و پشت به متصل( الف

 مسابقه؛ و «ازمسابقه پیش تمرین» مدت تمامی در( ب

 نیست؛ مسابقه ادامۀ یا  شروع به مجاز ورزشکار پسبند، یا  شروع شمارۀ از استفاده نکردن صورت در( پ

 .باشد کمتر میلیمتر 20 از نباید اعداد ارتفاع. دهد نمایش کنمم اندازۀ ترین درشت در را ورزشکار به یافته  تخصیص شمارۀ باید پسبند یا  شروع شمارۀ( ت

 کشور المپیکی اختصاری نام 9.13.3

 از باالتر و ها شانه محدودۀ در تیراندازی جلیقۀ پشت التین حروف به باید وی نام اول حرف و فامیل نام ورزشکار، مطبوع کشور المپیکی اختصاری نام حروف

 سمت در تواند می کشور ملی پرچم .گیرد قرار آن زیر ورزشکار نام و باال و وسط کشور، اختصاری نام حروف که شود درج کلیش به پسبند یا  شروع شمارۀ

 .گیرد قرار  المپیکی اختصاری نام چپ

 دید میدان کنندۀ محدود 9.13.4

. است مجاز نباشد میلیمتر 60از بیش آن( ارتفاع) عرض هک شرطی به بند پیشانی یا  عینک، کاله، به متصل)یک یا دو طرف(  دید میدان کنندۀ محدود

بیش از  کناری نمای ازنباید محدود کنندۀ میدان دید  .( مجاز است9.13.4 ۀفقط برای ورزشکاران اهداف پروازی )ماد دید میدان کنندۀ محدودآمدگی  جلو
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مقابل  دید مانع از مجازند ورزشکاراندید فقط باید از مواد پالستیکی باشد.  میدان ۀجنس محدوده کنند. باشد جلوتر ورزشکار پیشانی مرکز ازمیلیمتر  30

 .کنند استفاده میلیمتر 30 از کمتر عرض باچشم 

 
 

 

 و امتیازدهی )ن ز ا( ،نتایج، زمانبندی 9.14

 با رئیس ژوری است.شود مسئول نتایج، زمانبندی و امتیاز دهی در همکاری  یا ناظر فنی منصوب می ISSF سویعضو ژوری که از 

 و امتیازدهی )ن ز ا(  ،، زمانبندینتایجادارۀ  9.14.1

 قبل از مسابقه عبارت است از: ۀ )ن ز ا(اداروظایف  9.14.1.1

 امتیاز برای هر جوخه؛ الف( آماده کردن برگه

 د.امتیاز صحیح همراه با جوخه مورد نظر در میدان مربوط به آن وجود دار ب( اطمینان از آنکه برگه

 پس از هر راند عبارت است از: ۀ )ن ز ا(ادار وظایف         9.14.1.2

 و تأیید نتایج؛« خورده»الف( دریافت و بررسی جمع هدفهای 

 ؛ثبت امتیازاتب( 

 اعالنات میدان؛ یامتیازات اولیه در تابلو فوریپ( نصب 

 ود و سایر امتیازات نصب شود.کنار گذاشته ش به دلیل اعتراض قطعی نیست باید موقتاً ای نتیجهت(اگر 

 در پایان هر روز مسابقه عبارت است از: ۀ )ن ز ا(اداروظایف  9.14.1.3

 ترین زمان ممکن؛ جمع بندی امتیازات رسمی در کوتاهالف( 

 ها، سرپرستان تیمها، ژوری و ناظرفنی؛  ب( تهیۀ نتایج دقیق اولیه برای توزیع بین رسانه

 ج نهایی دقیق؛ پ( تهیه و انتشار فوری نتای

نام خانوادگی کامل، نام کامل )بدون مخفف(، شمارۀ پسبند و نام اختصاری المپیکی کشور ورزشکار در اولین زمان  به همراهت( انتشار نتایج نهایی صحیح 

 ممکن و پس از مهلت قانونی اعتراض؛ 

ماه پس  12جۀ همۀ هدفهایی است که به آنها شلیک شده است، حداقل برای امتیازهای میدانها را که نشان دهندۀ نتی ث( کمیتۀ برگزاری موظف است برگه

 از جمع بندی نتایج مسابقه نگهداری کند.

 یازدهیامت روش 9.14.2

 : شود می انجام دوتایی تراپ در دوتایی هدف 15 و اسکیت، و تراپ در هدف 25 برای و میدان هر در رسمی طور به امتیازدهی

 شود؛ ثبت هستند داور کمک معموالً که مستقل شخص (2دو ) توسط میدان هر در باید انفرادی امتیازات ،ISSF قهرمانی مسابقات تمامی در( الف

 است؛ اصلی امتیاز برگه مسئول نفر یک( ب

 .است داور با آن مدیریت که شود استفاده الکترونیکی امتیازات تابلوی از میدان در آنکه مگر است، دستی تابلوی بر امتیازات ثبت مسئول دوم نفر( پ

 تابلوهای امتیازات 9.14.3

 یکیالکترون ازاتیامتی تابلو یدارا یدانهایم 9.14.3.1

 .شود مطمئن آمده بدست امتیازات صحیح ثبت از و کند کنترل را الکترونیکی امتیازات یتابلو عملکرد باید داور
  :شوند ینتعی زیر ترتیب به داور کمک عنوان به باید نفر دو 9.14.3.2

  شود؛ می مستقر اصلی امتیاز برگه مسئول و داور کمک عنوان به آتش خط کنار اول نفر( الف

 شود؛ می مستقر داور کمک عنوان به آتش خط دیگر سمت در دوم نفر( ب

 .کنند می وظیفه انجام داور کمک وانعن به فقط دیگر نفر دو صورت این در که شود استفاده امتیاز اصلی برگه مدیریت برای سومی نفر از است ممکن( پ

 تابلوی امتیازات آشکار یخطاها 9.14.3.3

 است آن الزم اصالح برای که تاخیر، هرکاری حداقل با و کند متوقف را تیراندازی ،تابلوی امتیازات روی نادرست نتیجۀ مشاهدۀ از پس بالفاصله باید داور

 :شود انجام باید زیر اقدامات باشد نداشته وجود اصالح امکان اگر. دهد انجام
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 شود؛ تأیید و بررسی افتاده است کار از تابلو که جایی تا تابلوی امتیازات نتایج( الف

 شود؛ دنبال راندادامۀ  و شود منتقل آن به اشکال بروز از قبل تا بدست آمده امتیازات و شود جایگزین دستی تابلوی امتیازات یک امکان صورت در سپس( ب

 یابد ادامه حالی در راند و شود وارد آن در تأیید مورد امتیازات و شود آماده جداگانه امتیاز برگه یک باید باشد، نداشته وجود دستی ابلوی امتیازاتت اگر( پ

 شود؛ ثبت و وارسی کند می منصوب سرداور که شرایطی واجد شخص توسط دوم امتیاز برگه که

 .شود غالب شده است ثبت سرداور طرف از منصوب شخص توسط که ای برگه امتیازات باید شود کشف ذکر دمور امتیاز برگه دو بین مغایرتی اگر( ت
 یدست ازاتیامت یتابلو یدارا یدانهایم 9.14.3.4

 :شوند منصوب داور کمک عنوان به زیر شرح به باید نفر سه

 بگیرد؛ برعهده را دستی تابلوی امتیازات مدیریت و ودش مستقر آتش خط راست یا چپ سمت در داور کمک عنوان به باید اول نفر( الف

 کند؛ عمل داور کمک عنوان به و شود نفر اول مستقر مقابل طرف در باید دوم نفر( ب

 دستی تابلوی روی امتیازات ثبت صحت اصلی، کنترل امتیاز برگه امتیازات در ثبت مسئولیت پذیرش بر عالوه و شود مستقر آتش خط پشت باید سوم نفر( پ

 بگیرد؛ برعهده را

 کند؛ ثبت داور تصمیم اساس بر تنها و مستقالً باید امتیازات را کننده ثبت هر( ت

 در صحیح امتیازات و شود داده تطبیق هم با «ن ز ا» اداره به رسمی امتیاز برگه تحویل از قبل و راندهر پایان در باید امیتاز برگه و تابلو در شده ثبت نتایج( ث

 شود؛ رسمی وارد یازامت برگه

 .غالب شود دستی تابلوی بر شده ثبت امتیازات باید مغایرت بروز صورت در( ج

 ازاتیامت تأیید 9.14.4

 یکایک توسط باید امتیاز برگه گیرد، می قرار ورزشکاران تأیید مورد و شود می خوانده بلند و شده داده تطبیق انفرادی امتیازات و رسد می پایان به راند وقتی

 .باشد داشته اعتراض قصد و نپذیرد رااست  شده ثبت برایش که امتیازی ورزشکاری که زمانی مگر شود، امضا داور و ورزشکاران

 جینتا 9.14.5

 یانفراد مواد 9.14.5.1

 و مرحلۀ نهایی مقدماتی، لۀمرح هایراند امتیازات کل جمع و شود، درج رسمی امتیاز برگه در خوانا صورت به هر راند نتایج باید ورزشکار هر برای

 (.9.18.3.3 و 9.15.1.1 مواد به ک.ر تساوی وضعیت در. )شوند مرتب نزولی ترتیب به نتایج و شوند ثبت باید ها تیرحذفی

 تیمی مواد 9.14.5.2

 و شود محاسبه باید مقدماتی مرحلۀ یهاراند از یک هر در تیم هر اعضای توسط شده زده هدفهای کل تعداد و شود ثبت باید تیم هر اعضای امتیازات( الف

 ؛(9.15.3 مادۀ به ک.ر تساوی درصورت) شود مرتب نزولی ترتیب به تیمی امتیازات

 .شود مشخص DSQعالمت  با باید نتایج درفهرست و شود بندی رتبه نباید است شده اخراج آن اعضای از یکی که تیمی( ب

 یرحذفیت و یتساو 9.15

 حلۀ نهاییمر دارای مسابقات 9.15.1

 شود: می گیری تصمیم زیر مقررات مطابق تساویها مورد در هستند، مرحلۀ نهایی دارای که المپیکی مسابقات در

 مرحلۀ نهایی از قبل تساویهای 9.15.1.1

آنها باید بر اساس تیرحذفی مطابق  برای شرکت در مرحلۀ نهایی برابر باشد، رتبۀ مرحلۀ مقدماتی و جایگاه مرحلۀ نهایی ورزشکار چند یا دوامتیاز  اگر( الف

 باالتر ۀشود )رتب مقدماتی تعیین می مرحلۀ ۀبر اساس ترتیب رتب تیرحذفیدر نوبت شروع  .انجام شود( 9.15.5 ۀ)ر.ک به ماد تراپ و اسکیتبرای مقررات 

ترتیب تیراندازی در  قررات پسشماری ممکن نباشد،کند(. در صورتی که تساوی با امتیاز کامل باشد یا شکستن تساوی با استفاده از م اول شلیک می

 شود؛ تیرحذفی با قرعه تعیین می

 شود؛ برگزار می باالتر جایگاه بر سر تیرحذفی ابتدا در باشد، الزم تیرحذفی یک از بیش که صورتی در( ب

رحلۀ مقدماتی باید تیرحذفی را تا شکسته شدن تساوی ادامه اگر نتیجۀ تیرحذفی ورزشکاران برای حضور در مرحلۀ نهایی برابر باشد، برای تعیین رتبۀ م (پ

  و پایین تر( باید با پسشماری تعیین شود؛ 7اند )رتبۀ  دهند. رتبۀ ورزشکارانی که نتیجۀ تیرحذفی مساوی دارند ولی موفق به راهیابی به مرحلۀ نهایی نشده

 خودکار طور به و کند شرکت تیرحذفی در یابد اجازه نباید نباشد، حاضر تیراندازی برای آماده و مقرر، مکان در شروع، رسمی زمان در که ورزشکاری هرت( 

   ؛(9.15.1.3)ر.ک به مادۀ  شود می نصیبش تیرحذفی در تری پایین مقام مقدماتی مرحلۀ امتیازات براساس و

 پذیرد؛ انجام شود برگزار آن در مرحلۀ نهایی مسابقۀ است قرار که میدانی جز به میدانی در باید مرحلۀ نهایی از قبل تیرحذفیِ باشد، ممکن هرگاه( ث

 مسابقه رسمی یداورها میان از که داوری توسط( 9.18.2.6) یالکترونیک زمانسنج دستگاه توسط باید شدن آماده زمان مرحلۀ نهایی، از قبل تیرحذفی در( چ

 .(ب9.18.2.7) شود پایش است شده و منصوب انتخاب
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 پسشماری ونقان 9.15.1.2

 :شود عمل زیر شرح به باید روش، این به شکنی تساوی برای

آن  در را امتیاز بیشترین که ورزشکاری. شود داده مطابقت هم با باید ورزشکاران( دوتایی تراپ در دوتایی هدف 15) هدفی 25راند  آخرین امتیازات( الف

 است؛ برنده باشد، کرده راند کسب

  آخر؛ الی همینطور و آن از قبل راند نشکست، هم باز تساوی اگر و شود، داده مطابقت آخر ماقبل راندامتیازات  باید آنگاه د،بمان پابرجا اگرتساوی( ب

 آن، از قبل راند ازین صورت در و) آخر راند هدف نیاول از «یشمار شیپ» روش به دیبا یشکن یتساو باشد، یمساو شکل نیهم به هاراند ۀهم جینتا اگر(  پ

 باالتر مقام باشد، کرده کسب را( 0) «صفر» نیاول از قبل یمتوال ازیامت نیشتریب که یورزشکار. شود انجام میبرس( 0) «صفر» نیاول به که یوقت تا( آخر یال

 .آورد یم دست به را

 مقام تعیین 9.15.1.3

 «پسشماری» قانون براساس شود؛ این مقامها باید نمی تعیین تیرحذفی دارند با مساوی انفرادی امتیاز که تر بین ورزشکارانی ( و پایین7مقامهای هفتم )

 شود. شود، و نام آنها بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی فهرست می در وضعیت تساوی مطلق، رتبه مشترک به ورزشکاران برابر داده می .شود مشخص

 مرحلۀ نهایی بدون مسابقات 9.15.2

 انفرادی تساویهای 9.15.2.1

 :شود می شکسته زیر ترتیب به مرحلۀ نهایی بدون مسابقات سایر و المپیکی غیر های ماده و گروهها در اویتس

 کامل امتیاز با تساوی 9.15.2.2

 به باید( وادگیخان نام) آنها نام و آورند می دست به را اول مقام مشترکاً اند کرده کسب کامل امتیاز که ورزشکارانی همۀ و شوند نمی شکسته تساویهایی چنین

 .شوند مرتب معمول ترتیب به باید بعدی مقامهای. شود درج التین الفبای ترتیب

 اول مقام( 3)سه  برسر تساوی 9.15.2.3

 :شود شکسته تیرحذفی با باید تساویها این

 ؛(کند می تیراندازی اول دارد را تیازام باالترین که ورزشکاری) شود می تعیین مقدماتی مرحلۀ امتیاز براساس ورزشکاران استقرار ترتیب( الف

 دیگر نفر( 2) دو و( 2 و 1 جایگاه) دوم مقام برسر نفر( 2) دو کار مثالً شود، کشیده تساوی به مقام یک از بیش احراز برای ورزشکار چند امتیاز وقتی( ب

 (کنند؛ می شلیک تیرحذفی انفرادی قامم تعیین برای میدان یک  در آنها همۀ بکشد، تساوی به( 4 و 3 جایگاه) پنجم مقام برسر

 شکسته تساویها همۀ که وقتی تا آخر الی همینطور و آن از باالتر مقام سر بر تساوی سپس شود، شکسته همه از اول باید مقام ترین پایین سر بر تساوی( پ

 . شود یینتع تیرحذفی در شده کسب امتیازات براساس مساوی امتیاز دارای ورزشکاران تمام مقام و شود

 تر پایین و (4) چهارم مقام برسر تساوی 9.15.2.4

 . شود مشخص «پسشماری» قانون اساس بر باید شود نمی تعیین تیرحذفی با که تر پایین و( 4) چهارم جایگاه از مساوی امتیاز دارای ورزشکاران مقام

 تیمی تساوی 9.15.3

 در تساوی ماندن پابرجا صورت در یا  آخر، راند در تیم هر ورزشکاران کل امتیازات مجموع براساس آنها مقام باشند، داشته برابر امتیاز تیم چند یا  (2) دو اگر

 اعضای تمام امتیازات جمع مثال) نشود شکسته تساوی اگر. گردد می تعیین شود، شکسته تساوی که هرجا تا آخر، الی آن از قبل راندسپس  آخر، ماقبل راند

شد هدف )اگر الزم با تیم هر ورزشکاران امتیازاتهدفِ آخرین راندِ  آخرین مجموع از عقب به شمارش اساس بر تساوی باید( باشد برابر ارانده تمام در تیمها

 تری پایین رتبۀ ،باشد تر پایین ورزشکارانش هدف آخرین امتیاز جمع که تیمی .شود تکلیف تعیینماقبل آخر یا در صورت برابری راند ماقبل آخر و ... ( 

 . داشت خواهد

 مثال : 

 
TEAM 1  
 Athlete 1 XXXXXXXXXXXXXOOXXXXXOXXXX  22 

 Athlete 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO  24 بازنده        

 Athlete 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOX  23 
TEAM 2  
 Athlete 1 XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXOXXXX   23 

 Athlete 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXX  24       برنده  

 Athlete 3 XXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXOXOX  22 
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 تیرحذفی 9.15.4

 کلیات 9.15.4.1

 هرگاه تا کنند حفظ مسابقه برگزاری دفتر با را خود ارتباط تیم سرپرست طریق از یا ً شخصا باید ورزشکاران باشد، نشده اعالم قبل از تیرحذفی زمان اگر( الف

  باشند؛ آماده تیراندازی برای شد الماع تیرحذفی زمان

 طور به و کند شرکت تیرحذفی در یابد اجازه نباید باشد، نداشته حضور مقرر مکان در تیراندازی برای آماده شروع، رسمی زمان در که ورزشکاری هر( ب

 .  شود می نصیبش تیرحذفی تر پایین مقام مقدماتی مرحلۀ امتیازات براساس و خودکار

 مرحلۀ نهایی از قبل های تیرحذفی 9.15.4.2

 است رفته کار به مقدماتی مرحلۀ در آنچه مشابه پودری هدفهای از که وقتی مگر شود، انجام معمولی هدفهای با باید مرحلۀ نهایی از قبل های تیرحذفی

 .شود برگزار مقدماتی مرحلۀ پایان زا بعد دقیقه( 30) سی تا حداکثر باید مرحلۀ نهایی از قبل تیرحذفیدر صورت امکان . شود استفاده

 مرحلۀ نهایی حین های تیرحذفی 9.15.4.3

 .شوند برگزار 9.18.3.3 مادۀ در نهایی راندهای شکنی تساوی مقررات مطابق باید مرحلۀ نهایی حین های تیرحذفی

  های قبل از مرحلۀ نهایی تیرحذفی در ورزشکار شدن آماده مهلت 9.15.4.4

 از ثانیه( 12) دوازده مدت ظرف باید ورزشکار کرد، شلیک سالم هدف یک به قبلی ورزشکار اینکه از بعد یا  کرد، اعالم را START فرمان داور اینکه از بعد

 زمان کنترل ایبر باید. فرابخواند را هدف جفت یک  یا  یک  و کند پر را سالح بگیرد، وضعیت اسکیت، در ثانیه( 15) پانزده یا تراپ، در ایستگاه به ورود لحظۀ

 .شود می اعمال هایی جریمه مهلت، این نکردن رعایت درصورت. شود استفاده دستگاه زمانسنج تیرحذفی از در شدن آماده

 (اسکیت و تراپ) مرحلۀ نهایی از قبل تیرحذفی روش 9.15.5

 : ایمنی 9.15.5.1

 .بگذارد فشنگ خود سالح جای هیچ در است دهنش شلیک آمادۀ و مستقر ایستگاه در که زمانی تا ندارد حق ورزشکاری هیچ

 تراپ 9.15.5.2

 به دارند برابر امتیاز که ورزشکارانی همۀ آنگاه. شود می پرتاب ایستگاه (5پنج ) از یک هر از راست پرواز یک و چپ پرواز یک تیرحذفی شروع از قبل( الف

 1 ایستگاه از سپس شوند، می خط به 1 ایستگاه پشت( کند می تیراندازی اول تیاز،ام باالترین صاحب ورزشکار) مقدماتی مرحلۀ در شده کسب مقام ترتیب

 پرواز 3 ایستگاه راست، پرواز 2 ایستگاه چپ، پرواز 1 ایستگاه: شود شکسته تساویها همۀ تا کنند می شلیک سالم هدفهای به زیر ترتیب مطابق و کرده شروع

  آخر؛ الی ترتیب همین به راست، پرواز بار این ولی 1 ایستگاه مجدداً چپ، پرواز 5 ایستگاه راست، پرواز 4 ایستگاه چپ،

 بخواند؛ فرا فوق ترتیب مطابق را هدف کند، پر را سالح شود، ایستگاه وارد داور فرمان با باید اول ورزشکار( ب

 پر واقعی فشنگ یا مصنوعی فشنگ پوکۀ خالی، هیچ با بایدن دوم لول شود؛ پر فشنگ یک با فقط باید سالح است؛ مجاز تیر( 1) یک  تنها هدف هر برای( پ

 شود؛ می محسوب نخورده هدف آن از بیش یا دوم خطای برای. گیرد می( زرد کارت) اخطار ورزشکار اول خطای برای. شود

  بایستد؛ صف به هستند ودخ شلیک نوبت منتظر که ورزشکارانی مابقی سر پشت و کند ترک را ایستگاه باید ورزشکار تیراندازی، از بعد( ت

 بکنند؛ را کار همین نوبت به باید مانند می باقی تساوی در که ورزشکارانی همۀ( ث

  کنند؛ تکرار را رَوَند همین و بروند 2 ایستگاه به باید همگی بود، باقی همچنان تساوی 1 ایستگاه در ورزشکاران همۀ تیراندازی از پس اگر( ج

 یابد؛  ادامه تساویها همۀ شدن شکسته تا باید ایستگاه به ستگاهای تیراندازی روند این( چ

 هر برای. شود می داده( زرد کارت) رسمی اخطار یک او به و شود می ثبت وی شلیک نتیجۀ تیراندازی کند، نوبت از خارج عمدی غیر طور به ورزشکار اگر( ح

 .شود تلقی «نخورده» هدف باید عمل این تکرار بار

 یتاسک 9.15.5.3

 کند؛ تماشا سالم دوتایی پرواز( 1) یک  یابد  اجازه و بایستد 4 ایستگاه پشت درست باید اول ورزشکار تیرحذفی، شروع از قبل( الف

 شلیک اول امتیاز، باالترین صاحب ورزشکار) مقدماتی مرحلۀ در شده کسب مقام ترتیب به و نوبت به اند کرده کسب مساوی امتیاز که ورزشکارانی( ب

 کنند؛ می تیراندازی 4 ایستگاه در( کند یم

 شلیک (پایین - باال) معمول دوتایی هدف یک به و کند پر را سالح شود، ایستگاه وارد باید ورزشکار اولین داور، توسط START فرمان صدور از بعد( پ

  برود؛ هستند خود شلیک نوبت منتظر که ورزشکاران باقی صف انتهای به و کند ترک را ایستگاه باید ورزشکار آنگاه. کند

  بکنند؛ را کار همین نوبت به باید مانند می باقی تساوی در که ورزشکارانی همۀ( ت

  شوند؛ حذف باید و هستند بازنده دهند می دست از دوتایی پرواز هر از بعد را هدف بیشترین که ورزشکارانی یا  ورزشکار( ث

 دوتایی پرواز یک به و کند می پر را سالح شود، می ایستگاه وارد مجدداً اول ورزشکار. دهند می ادامه رقابت به مانند می باقی تساوی در که ورزشکارانی( ج

 برود؛ هستند خود شلیک نوبت منتظر که ورزشکاران باقی صف انتهای به و کند ترک را ایستگاه باید ورزشکار آنگاه. کند می شلیک (باال - پایین) معکوس

  بکنند؛ را کار همین نوبت به باید مانند می باقی تساوی در که نیورزشکارا همۀ( چ
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 معکوس دوتایی پرواز یک به بعد و ،معمول دوتایی پرواز یک به شلیک ابتدا یعنی شده، قید ترتیب به فوق روند نشوند، شکسته تساویها همۀ که زمانی تا( ح

  شود؛ مشخص نتایج همۀ تکلیف تا یابد می ادامه

 هر برای. شود می داده( زرد کارت) رسمی اخطار یک او به و شود می ثبت وی شلیک نتیجۀ تیراندازی کند، نوبت از خارج غیرعمدی طور به شکارورز اگر( خ

 .شود تلقی «نخورده» هدف باید عمل این تکرار بار

  مقررات نقض 9.16

 :گیرند می  صمیمت مقررات نقض مورد در تخلفات گروه( 3) سه براساس داور و سرداور ژوری،

  علنی؛ – آشکار( الف

 ساده؛ و کوچک های خطا – فنی( ب

 .ایمنی اصول یا مقررات شدید نقض یا  عمدی خطاهای – پنهان( پ

 مورد در مگر است، ژوری با شده گزارش ی خطاها برای اعمالی جریمۀ سطح تعیین و دریافتی گزارشات کلیۀ بررسی مسئولیت 9.16.1

 .شوند می اعمال مقررات این براساس خودکار طور به که هایی جریمه

 کارت! )کسر ،(زرد کارت! )اخطار خطا، نوع با متناسب شفاهی اعالم با باید شوند، می داده نشان مقررات نقض کارتهای از هریک وقتی 9.16.2

 نیازی. نماند باقی خاطی شخص ذهن در جریمه نوع معنی با ارتباط در ای شبهه ترین کوچک جای که ای گونه به باشد، همراه (قرمز کارت! )اخراج یا  (سبز

 .باشد شده داده نشان اخطار کارت خاطی به اخراج، یا  کسر کارت دادن نشان از قبل نیست

 (زرد کارت) اخطار 9.16.3

 آشکار خطاهای 9.16.3.1

 :بزند سر زیر آشکار خطاهای از یکی  بار اولین برای اگر

 ک؛پوشا نامۀ آیین نقض( الف

 تیراندازی؛ در ضروری غیر توقف ایجاد( ب

 مسابقه؛ حین غیرمجاز مربیگری دریافت( پ

 مسابقه؛ محوطۀ به غیرمجاز ورود( ت

 غیرورزشی؛ رفتار( ث

 مقررات؛ روح ارادی و عمدی نقض( ج

 .باشد اخطار مستوجب که دیگری حادثۀ هر( چ

 فرصت تیم مسئولین یا  مربی ورزشکار، تا دهند می( زرد کارت) اخطار ابتدا مربوطه، تیازام برگه در درج ضمن داور یا  سرداور ژوری، عضو 9.16.3.2

 . باشند داشته را خود رفتار اصالح

 .شود می اعمال یی ها جریمه نکند، اصالح معین زمان مدت طی را خود رفتار خاطی شخص اگر 9.16.3.3

 اطراف محوطۀ مابقی راند، برای که خواست خواهد خاطی شخص از ژوری کنند، تکرار ار مقررات نقض تیم مسئولین سایر یا  مربی اگر 9.16.3.4

 .شود جریمه است ممکن نیز ورزشکار. کند ترک را تیراندازی میدان

 فنی خطاهای 9.16.3.5

 :بزند سر زیر موارد مانند فنی خطاهای راند در بار اولین برای اگر

 پا؛ خطای( الف

 هدف؛ فراخواندن برای مجاز یزمان مهلت نکردن رعایت( ب

 ورزشکار با مقررات؛ آمادۀ اسکیت، عدم تطابق وضعیت در( پ

 یا بازکند؛ را سالح بستار ایستگاه یک  در تکی شلیک (2دو ) بین ورزشکار ،8 ایستگاه در جز اسکیت، در( ت

 .باشد شده رها یرد یا  زود هدف که هنگامی _شلیک کردن  بدون _سالح  با هدف تعقیب یا  روی نشانه( ث

 .کند ثبت مربوطه امتیاز برگه در را کارت و بدهد( زرد کارت) اخطار خاطی ورزشکار به باید داور 9.16.3.6

 ماده هر ویژۀ فنی مقررات اساس بر و داور توسط باید ورزشکار راند، یک در یا بیشتر دوم درصورت تکرار هریک از خطاهای ذکر شده در باال برای مرتبۀ

  .شود ثبت امتیاز برگه در (ن ز ا)ادارۀ  به امتیاز رسمی برگه ارسال از قبل باید جریمه. شود جریمه( 9.10.3.13 و اسکیت 9.8.8.4 پترا)

 یراندازی،و برای ادامۀ ت کند تنظیم را تابلو ،دهد نشان را سبز کارت و دهد  اطالع را جریمه ورزشکار به ،بدهد STOP فرمان باید داور :داور نحوۀ عملکرد

 .بدهد فرمان بعدی ورزشکار به

 (سبز کارت) کسر 9.16.4

 است افتاده اتفاق آن در خطا راندی که همان از باید امتیازها ژوری، اعضای از نفر( 2) دو حداقل رأی با خطاها، سایر وقوع درصورت 9.16.4.1

 :شود سرک امتیاز( 1) یک  باید زیر موارد به ارتکاب هرنوبت ازای به. شوند کسر
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 ورزشی؛ غیر رفتار با دیگر ورزشکاری برای مزاحمت ایجاد( الف

  کند؛ فعالیت داور کمک عنوان به از ورزشکار خواسته شده است که هنگامی مناسب جایگزین ارائۀ عدم یا  نشدن حاضر( ب

 دهد؛ ارائه نادرست اطالعات آگاهانه و هشیارانه او و شود خواسته توضیح ای واقعه مورد در ورزشکار از اگر( پ

 نکند؛ حضور اعالم نهایی مرحلۀ برای موقع به ورزشکار اگر( ت

 .دوم مرتبۀ برای میدان تجهیزات دستکاری( ث

 ناتمام راند 9.16.4.2

 . شود کسر او از ژوری حداکثر یرأ با راندآن  ماندۀ باقی امتیازات تمام باید کند، ترک را میدان رانداتمام  از قبل و داور اجازۀ بدون ورزشکار که مواردی در

 غایب ورزشکار 9.16.4.3

 دقیقه( 1) یک  مدت ظرف مرتبه( 3) سه را او نام و شمارۀ پسبند باید داور باشد، نداشته حضور میدان در امتیاز برگه با نامها مطابقت هنگام ورزشکاری اگر

 تیراندازی و شود داده جوخه به پیوستن اجازۀ او به نباید و کند محسوب غایب را او باید وردا نکند، حضور اعالم دقیقه یک  پایان تا ورزشکار اگر. کند اعالم

 .شود شروع او بدون باید

 غایب ورزشکار برای ترمیمی راند 9.16.4.4

که  بخواهد اجازه او از و کند معرفی رسرداو به را خود برساند اتمام به را راندجوخه  اینکه از قبل باید است، بوده غایب راندشروع  موقع که ورزشکاری( الف

 شود؛ مسابقه از ورزشکار اخراج باعث است ممکن کار این ندادن انجام. کند تیراندازی را رفته دست از راند

 سه آخرین از امتیاز( 3) سه. کند تیراندازی شود می تعیین سرداور توسط که میدانی و زمان در را خورده غیبت راندکه  یافت  خواهد اجازه ورزشکار آنگاه( ب

 است شده آن ترک به مجبور که میدانی همان در را ترمیمی راندورزشکار  است بهتر امکان درصورت. شود می کسر بزند ترمیمی رانددر  که هدفی( 3)

 . کند تیراندازی

 استثنایی شرایط 9.16.4.5

 دالیلی به او دیرکرد کند ثابت بتواند ولی کند معرفی سرداور به را خود ببرد پایان به را راندجوخه  اینکه از قبل نتواند یا برسد مسابقه به دیر ورزشکاری اگر

 مسابقه در بدهد اجازه وی به مسابقه اصلی برنامۀ با تداخل و تأخیر هیچگونه ایجاد بدون و امکان صورت در باید ژوری است، افتاده اتفاق وی اختیار از خارج

 .شود نمی اعمال نیز ای جریمه هیچ و کند می تعیین را وی تیراندازی مکان و زمان ورسردا شرایط این در. کند شرکت

 ( قرمز کارت) اخراج 9.16.5

. است الزم (قرمز کارت) اخراج پ9.4.3.2 یا 9.4.1.1 مواد مطابق اسلحه و اسکیت شاخص نوار مهمات، به مربوط مقررات نقض برای 9.16.5.1

 درج آن روی اخراج کلمۀ که قرمز کارت دادن نشان با ژوری توسط ورزشکار اخراج. است ممکن ژوری اکثریت تصمیم با هاتن 9.16.5.2 مادۀ مطابق اخراج

 باید ورزشکار نام و شد خواهد حذف وی نتایج شود اخراج تیراندازی رویداد یک از( نهایی یا مقدماتی) مرحله هر در ورزشکاری اگر. شود می انجام است شده

 . شود درج اخراج دلیل ذکر با نتایج ستفهر آخر در

 :دارد وجود تیراندازی میدانهای در حضور از مربی یا  تیم مسئولین منع یا  ورزشکار( قرمز کارت) اخراج امکان زیر شرایط در 9.16.5.2

 ایمنی؛ مقررات نقض و ایمنی موارد در جدی کوتاهی( الف

  ؛(باشد بند این مشمول تواند می تصادفی شلیکهای تکرار) خطرآفرین روش به سالح گرفتن دست به( ب

 ؛STOP فرمان صدور از بعد پر سالح گرفتن دست به( پ

  باشد؛  شده کسرامتیاز یا  اخطار دریافت موجب قبالً که حوادثی تکرار( ت

 میدان؛ مسئولین یا  تیمها عمدی آزار( ث

 چرخشی؛ داوری کمک وظیفۀ به عمل از ورزشکار مکرر سرپیچی( ج

  بوده است؛ غایب آن در که راندی ترمیمیِ رانددر  تیراندازی از عمدی خودداری( چ

  مهم؛ و جدی موارد در حقایق عمدی اختفای جهت آگاهانه و هشیارانه صورت به نادرست اطالعات دادن( ح

 شوند؛ پنهان عامدانه خطاها که شرایطی در( خ

 استیناف و اعتراض 9.17

 داور تصمیم با مخالفت 9.17.1

 ورزشکار اقدامات 9.17.1.1

 و ببرد باال را خود دست یک  کند شلیک بعدی ورزشکار اینکه از قبل و بالفاصله باید باشد مخالف خاصی هدف درمورد داور تصمیم با ورزشکاری اگر( الف

 ؛«اعتراض» بگوید

 ورزشکار شلیک از بعد اعتراضی هیچگونه. کند اعالم را خود تصمیم داورها، ککم نظرات شنیدن از بعد و کند متوقف را تیراندازی موقتاً باید داور آنگاه( ب

 .(9.18.6 ک به مادۀ.ر) بود نخواهد مسموع بعدی
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 تیم مسئول اقدامات 9.17.1.2

 شود، تیراندازی توقف باعث نباید باشد، نداشته رضایت نادرست هدف یا  نبودِهدف ،نخورده ،خورده موارد در جز داور نهایی تصمیم از تیم مسئول اگر( الف

 است؛ داده ادامه رانددر  تیراندازی به بودن، معترض ضمن ورزشکار دهد نشان که بگذارد عالمتی امتیاز برگه روی تا کند جلب را داور توجه باید ولی

 .کند رسیدگی اعتراض این به باید ژوری( ب

  شفاهی اعتراضات 9.17.2

 ارشد مأمور ژوری، عضو) مسابقه مسئولین از یکی  به شفاهاً و فوراً عملکردی، و تصمیم یا مسابقه شرایط به نسبت ارندد حق تیمها مسئولین یا  ورزشکارها

 .کنند اعتراض( غیره و سرداور میدان،

 :شود انجام زیر موارد دلیل به است ممکن اعتراضاتی چنین 9.17.2.1

 نشود؛ عمل ISSF مقررات به(  الف

 نشود؛ عمل حاضر مسابقۀ برنامۀ به( ب

 ژوری؛ اعضای یا  مسابقه مسئولین از یک هر عملکرد یا  تصمیم با مخالفت( پ

 . گیرد قرار مزاحمت مورد دیگری شخص هر یا رسانه اصحاب تماشاچیان، مسابقه، مسئولین دیگر، ورزشکار توسط ورزشکاری( ت

 در آنچه مطابق باید را کار این و کند تجدیدنظر تقاضای نادرست هدف یا ، نبودِهدف ه،نخورد خورده، مورد در داور از دارد حق ذینفع ورزشکار فقط: نکته

 .دهد انجام است آمده 9.17.1.1 مادۀ

 یا وضعیت اصالح به نسبت فوراً و دهند قرار رسیدگی مورد بالفاصله را موضوع باید شفاهی اعتراض دریافت هنگام مسابقه مسئولین 9.17.2.2

 .کرد متوقف موقتاً را تیراندازی توان می باشد نیاز قطعاً اگر. کنند اقدام گیری تصمیم جهت ریژو به مورد ارجاع

 کتبی اعتراضات 9.17.3

 را خود کتبی اعتراض توانند می نباشند موافق است شده اتخاذ شفاهی اعتراض به پاسخ در که عملکردی یا  تصمیم با تیمها مسئولین یا  ورزشکارها اگر( الف

 کنند؛ تسلیم ژوری به رسماً

 .دارد وجود نیز شفاهی اعتراض سابقۀ بدون کتبی اعتراض امکان( ب

 اعتراض مهلت 9.17.3.1

 50 اعتراض تسلیم هزینۀ. شود تسلیم است شده واقع آن در اعتراض مورد اتفاق که پایان راندی از بعد دقیقه( 10) ده مدت ظرف باید کتبی اعتراض هرگونه

 .شود می داده پس باز هزینه شود پذیرفته اعتراض اگر و گیرد، می تعلق برگزاری کمیتۀ به اعتراض هزینۀ شود رد تراضاع اگر. است یورو

 استیناف 9.17.4

 وردم ارجاع امکان ژوری، تصمیم با مخالفت درصورت ندارد، وجود آنها به اعتراض امکان که مرحلۀ نهایی اعتراضات ژوری توسط شده صادر احکام درمورد جز

 . دارد وجود استیناف هیأت به

 استیناف درخواست مهلت 9.17.4.1

 یورو 100 استیناف درخواست هزینۀ. شود تسلیم ژوری نظر اعالم از بعد دقیقه( 20) بیست مدت ظرف حداکثر و مکتوب شکل به باید استیناف درخواست

 .شود می داده پس باز هزینه شود پذیرفته اعتراض اگر ویرد، گ  می تعلق برگزاری کمیتۀ به اعتراض هزینۀ شود رد اعتراض اگر. است

 استیناف هیأت حکم 9.17.4.2

 . است برگشت قابل غیر و قطعی مرحلۀ نهایی اعتراضات ژوری هیأت یا استیناف هیأت توسط صادره حکم

 پروازی اهداف المپیکی های هماد مرحلۀ نهایی 9.18

 از یکی در یا نشده است، استفاده مقدماتی درمرحۀ آن از و شده تعیین مرحلۀ نهایی میدان عنوان به که انهجداگ میدانی در توان می را مرحلۀ نهایی

 .  برگزارکرد است قرارگرفته استفاده مورد مقدماتی مرحلۀ در که میدانهایی

 مرحلۀ نهایی ساختار 9.18.1

 مقررات 3.3.5 و 3.3.2 مواد) مقدماتی مرحلۀ کامل برنامۀ مطابق تیراندازی باید تدااب مرحلۀ نهایی، به رسیدن برای المپیکی های رشته از هریک در( الف

  رسند؛ می مرحلۀ نهایی به اند آورده دست به مقدماتی مرحلۀ در را امتیاز بیشترین که ورزشکاری( 6) شش. شود تکمیل( عمومی

 30 ،25) هدف از معینی تعداد به آنها همۀ شلیک از پس است که« ای مرحله حذف» با تعداد مشخصی هدف به ها فینالیست شلیک مرحلۀ نهایی شامل( ب

 یابد؛ می ادامه نقره و طال مدال برندۀ مشخص شدن تا و شود شروع می( نظر مورد مادۀ حسب بر هدف 20 یا

مرحلۀ نهایی به  امتیازات. شود نمی منتقل لۀ نهاییمرح به امتیازات مرحلۀ مقدماتی و است صفر نهایی مراحل از یک هر در ها فینالیست همۀ شروع امتیاز( پ

 شود. محاسبه می صورت تراکمی
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 نهاییمرحلۀ نیازهای عمومی  9.18.2

 نهایی ۀامکانات مرحل 9.18.2.1

محل مشخصی دارای زی باید ف پرواااهد نهایی ۀاهداف پروازی تعیین شود. میدان مرحل نهایی ۀباید میدانی با جایگاه بزرگ تماشاگران به عنوان میدان مرحل

 فشنگ وجود داشته باشد. بازرسیبرای اعالم حضور باشد که در آن امکان معرفی ورزشکاران و 

 زمان اعالم حضور  9.18.2.2

 در نهایی مرحلۀ روعش زمان از قبل دقیقه 30 تا حداکثر فشنگ کنترل برای باید ،تیم آنها مسئول یا ،مربی اند، رسیده مرحلۀ نهایی به که ورزشکارانی( الف

 باشند؛ داشته حضور میدان در قبل دقیقه 30 شخصاً باید که ورزشکاران المپیک مسابقات در جز به. یابند  حضور مرحلۀ نهایی میدان

 میدان بهس از آن پ نباید دیگری فشنگ هیچ. یابند حضور مرحلۀ نهایی میدان در نهایی مرحلۀ شروع زمان از قبل دقیقه 15 حداکثر باید ورزشکاران( ب

 شود؛ آورده مرحلۀ نهایی

عرضه  نهایی ۀدقیقه قبل از شروع مرحل 30یا فشنگهای خود را و/ نکند حضور اعالم نهایی ۀدقیقه قبل از شروع مرحل 15یعنی  موقع به ورزشکار اگر( پ

  شود؛ می کسر مرحلۀ نهایی در او خوردۀ هدف اولین از امتیاز( 1) یک ،نکند

 داشته همراه کنند تن به جوائز اهدای مراسم در باید که را مطبوعشان ملی تیم یونیفُرم  و مسابقه لباس تجهیزات، باید ورزشکاران حضور، الماع هنگام( ت

 حضور اعالم از دبع باید ژوری. کند تأیید را نتایج تابلوی و سامانه در آنها ملیت و نام صحیح درج و مرحلۀ نهایی ورزشکاران همۀ حضور باید ژوری. باشند

 دهد؛ انجام را تجهیزات و فشنگ کنترل ممکن زمان ترین سریع در هاورزشکار

 . کند می کسب را مرحلۀ نهایی آخر مقام و داشت نخواهد رقابت حق نکند حضور اعالم معارفه مراسم شروع زمان تا فینالیستی که( ت

 شروع زمان 9.18.2.3

 .شود داده مسابقه تیر اولین شلیک برای READY رمانف که است مرحلۀ نهایی وقتی شروع زمان

 شمارۀ پسبند و شروع ایستگاه 9.18.2.4

 به( 1) یک شمارۀ پسبند. است رتبۀ مرحلۀ مقدماتی اساس بر مرحلۀ نهایی در شروع ایستگاه. شود می صادر( 1-6) جدید برای مرحلۀ نهایی پسبندهای

 شمارۀ پسبند ترتیب باید به ورزشکاران مرحلۀ نهایی در مدال های تیرحذفی در. گیرد می تعلق دارد دماتیمرحلۀ مق در را رتبه باالترین که ورزشکاری

 کند(. می شلیک اول شماره ترین کنند )پایین تیراندازی 

 پروازها نمایش و آزمایشی شلیک 9.18.2.5

 .دهند انجام آزمایشی شلیک یابند هاجاز ورزشکاران و شوند داده نمایش باید پروازها نهایی مرحلۀ شروع از قبل 

 ویژه وسایل 9.18.2.6

 تابلوی مرحلۀ نهایی، ورزشکاران از یک هر مربیان و ژوری اعضای برای صندلی گوینده، استفادۀ برای صوتی سامانۀ یک  به مجهز باید مرحلۀ نهایی میدان

 کنترل برای یالکترونیک زمانسنج سامانۀ یک  وها(  یات نیازمندین در مورد جزئبرگزارکنندگابرای  ISSFراهنمای  به )ر.ک امتیازاترنگیِ  یِالکترونیک

 .باشد شدن آماده مهلت

  یینها ۀمرحل نیمسئول 9.18.2.7

 اجرا و نظارت بر مرحله نهایی باید توسط مسئولین زیر انجام شود:

 کند؛ قضاوت را مرحلۀ نهایی باید  ISSF داوری پروانۀ دارای باتجربه داور یک داور:( الف

 دستگاه مدیریت امر به باید داور یک. رسانند یاری میدان داور به تا شوند منصوب کمک داور عنوان به باید داور دو زمانسنج: سامانۀ داور و کمک داورها( ب

  شوند؛ هبرگزید مسابقه در فعال رسمی داورهای میان از توسط سرداور باید داورها همۀ. شود گمارده یالکترونیک زمانسنج

 تعیین مسابقه مسئول ژوری عنوان به باید ژوری عضو( 1) یک  .کند نظارت مرحلۀ نهایی اجرای نحوۀ بر باید مسابقه مسئول ژوری مسابقه: مسئول ژوری( پ

 شود؛

 تعیین رئیس ژوری و ناظرفنی توسط که ژوری دیگر عضو( 1) یک  و مسابقه مسئول ژوری استیناف، هیأت عضو( 1) یک مرحلۀ نهایی: اعتراضات ژوری( ت

 کنند؛ رسیدگی مرحلۀ نهایی طول در احتمالی اعتراضات همۀ به باید شود، می

 بروز درصورت. کند می منصوب نتایج تصویری نمایش و امتیازات ثبت سامانۀ کاربری و تهیه برای فنی مأمور یک ، نتایج رسمی کنندۀ تأمین مأمورفنی:( ث

 تا بود خواهد تماس در داور و مسابقه مسئول ژوری با مستقیماً فنی مأمور دهد، قرار تأثیر تحت را مرحلۀ نهایی جرایا است ممکن که فنی مشکالت

 شود؛ اتخاذ سرعت به الزم تصمیمات

 گمارده تماشاچیان به انیرس اطالع و نتایج اعالم مرحلۀ نهایی، ورزشکاران معرفی امر به برگزاری کمیتۀ توسط باید مسابقه مسئولین از یکی  گوینده:( ج

 شود؛

 .بود خواهد مسابقه طول در موسیقی و صدا سامانۀ عملکرد مسئول رسمی فنی مأمور یک :تکنسین صدا( چ
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 موسیقی و تهیه کنندگان مرحلۀ نهایی 9.18.2.8

 که ورزشی -نمایشی مجموعۀ کامل یک در میدان، دفرامین مأمور ارش و طراحی صحنه گزارشات، اعالنات، موسیقی، رنگ، از باید نهایی مرحلۀ برگزاری در

 .شود استفاده دهد تلویزیونی ارائه می بینندگان و حاضر تماشاچیان هیجان به و جذابیت حداکثر را با آنها رقابتی توانایی و ورزشکاران

   مسابقه برگزاری روش 9.18.3

 .باشد شده گفته دیگری نحو به 9.18مادۀ  در مگر اینکه شود می اجرا مرحلۀ نهایی در نیز هرماده فنی مقررات. شود می اجرا روش این اساس بر مرحلۀ نهایی

 تراپ 9.18.3.1

 9.18.2.3) پسبند شمارۀ ترتیب به را 1-2-3-4-5-6 ایستگاههای ها فینالیست(. پ9.15.5.2ک به مادۀ .ر) کنند می شلیک تیر یک هدف هر به ها فینالیست

 آن در خود نوبت در تا برود بعد ایستگاه به باید کرد شلیک ایستگاه یک در ورزشکار هر آنکه از پس. کنند می اشغال( 1 ایستگاه رد پسبند شمارۀ ترین پایین

شامل تعداد مشخصی از توالی  هرمرحلۀ نهایی. شود می استفاده شدن آماده مهلت ای ثانیه 12 زمان کنترل برای زمانسنج یک از. کند تیراندازی ایستگاه

 یابد: می ادامه زیر ترتیب به نقره و طال مدال تعیین برندۀ تا مرحله به مرحله حذف این که شود، می انجام ای مرحله حذف یک آن دنبال به دفها است کهه

 که ریورزشکا تساوی، صورت در. شود می حذف ششم رتبۀ ورزشکار کردند، تکمیل را هدفی 25 راند معمولی یک فینالیست شش آنکه از پس( الف

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین

 صورت هدف تکمیل شد، ورزشکار رتبۀ پنجم حذف می شود. در 30هدف دیگر شلیک کردند و  5پس از آنکه پنج فینالیست باقی مانده هر یک به ( ب

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی،

 صورت شود. در چهارم حذف می رتبۀهدف تکمیل شد ، ورزشکار  35هدف دیگر شلیک کردند و  5پس از آنکه چهار فینالیست باقی مانده هر یک به ( پ

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی،

شود.  نز( حذف میمدال بر برندۀسوم ) رتبۀهدف تکمیل شد، ورزشکار  40هدف دیگر شلیک کردند و  5پس از آنکه سه فینالیست باقی مانده هر یک به ( ت

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی، صورت در

پرواز مستقیم برای هر فینالیست  1پرواز راست و  2پرواز چپ،  2پرتاب تصادفی  پ و ت، متشکل از ب، هایهدف گفته شده در بند 5 ث( ترتیب پرتاب

 است؛

هدف تکمیل شد، مقام اول و دوم مشخص می شود. در صورت  50هدف دیگر شلیک کردند و  10ج( پس از آنکه دو فینالیست باقی مانده هر یک به 

 شود؛ صله تیرحذفی برگزار میتساوی، بالفا

 پرواز مستقیم برای هر فینالیست است؛ 2پرواز راست و  4پرواز چپ،  4هدف مرحلۀ ج متشکل از پرتاب تصادفی  10چ( ترتیب پرتاب 

 ح( پس از هر مرحلۀ حذفی ورزشکاران در ایستگاه اولیۀ خود قرار می گیرند.

 اسکیت 9.18.3.2

 .شود می استفاده شدن آماده مهلت ای ثانیه 30 زمان کنترل برای زمانسنج یک از. کنند می شلیک پسبند شمارۀ ترتیب به هر ایستگاه در ها فینالیست

 تعیین برندۀ تا مرحله به مرحله حذف این که شود، می انجام ای مرحله حذف یک آن دنبال به شامل تعداد مشخصی از توالی هدفها است که هرمرحلۀ نهایی

 یابد: می ادامه زیر ترتیب به نقره و طال مدال

، یک هدف دوتایی معمول در 3هدف متشکل از یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  20به ترتیب به  فینالیست همۀ شش( الف

، یک 3ایی معکوس در ایستگاه ، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوت5، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4ایستگاه 

کنند. پس از آنکه همۀ  است شلیک می  5، و یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4 هدف دوتایی معکوس در ایستگاه

 باالترین) دارد را مقدماتی حلۀمر رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی، صورت در. شود می حذف ششم رتبۀ هدف شلیک کردند، تیرانداز 20ورزشکاران به 

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ

، یک 3هدف دیگر به ترتیب یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  10پس از آنکه که پنج فینالیست باقی مانده هر یک به ( ب

 رتبۀ هدف تکمیل شد، ورزشکار 30شلیک کردند و  5س در ایستگاه ، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکو4هدف دوتایی معمول در ایستگاه 

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی، صورت در شود. می حذف پنجم

، یک 3یی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه هدف دیگر، به ترتیب یک هدف دوتا 10پس از آنکه چهار فینالیست باقی مانده هر یک به ( پ

 رتبۀ هدف تکمیل شد، ورزشکار 40شلیک کردند و  5، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) اردد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی، صورت در شود. می حذف چهارم

، یک 3هدف دیگر، به ترتیب یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه  10پس از آن که سه فینالیست باقی مانده هر یک به ( ت

 رتبۀ هدف تکمیل شد، ورزشکار 50ک کردند و شلی 5، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4هدف دوتایی معمول در ایستگاه 

 شود؛ می حذف( پسبند شمارۀ باالترین) دارد را مقدماتی مرحلۀ رتبۀ ترین پایین که ورزشکاری تساوی، صورت در شود. می سوم )برندۀ مدال برنز( حذف
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، یک هدف دوتایی معکوس 3دوتایی معکوس در ایستگاه  هدف متشکل از یک هدف دوتایی معمول و یک هدف 10باقی مانده به ترتیب به  فینالیست ث( دو

هدف تکمیل شد، برندۀ مدال طال و نقره  60کنند. پس از آنکه  شلیک می 5، یک هدف دوتایی معمول و یک هدف دوتایی معکوس در ایستگاه 4در ایستگاه 

 شود؛ . در صورت تساوی، بالفاصله تیرحذفی برگزار میشود میمشخص 

 داور باید به اولین فینالیست اطالع دهد که هدف دوتایی معمول یا معکوس است. 4ح( در ایستگاه 

 حذفی(تساوی شکنی )تیر روش 9.18.3.3

اوی بر سر مقام اول و دوم باشد، باید )رتبۀ مرحلۀ مقدماتی(. اگر این تسشود  تساوی بر سر جایگاه سوم تا ششم بر اساس ترتیب شمارۀ پسبند شکسته می

 شود: حذفی برگزار شود و در این مرحله نمایش هدف و شلیک آزمایشی مجاز نیست. تیرحذفی بر اساس این مقررات برگزار میبالفاصله تیر

 الف( تراپ

 ، باید هر یک به ترتیب زیر به هدفهای درست تیراندازی کنند تا1شوند. با شروع از ایستگاه  بر اساس شمارۀ پسبند به خط می 1ورزشکاران پشت ایستگاه 

پرواز چپ. سپس دوباره از  5پرواز راست و ایستگاه  4پرواز چپ، ایستگاه  3پرواز راست، ایستگاه  2پرواز چپ، ایستگاه  1تساوی شکسته شود. ایستگاه 

ورزشکار به پشت  ( شلیک به هر هدف مجاز است. پس از هر شلیک1دهند. فقط یک ) کنند و ادامه می ، ولی این بار به یک پرواز راست شلیک می1ایستگاه 

 رود.  ورزشکاری که هنوز شلیک نکرده است می

 ثانیه است. 12مهلت آماده شدن  توجه:

 ( اسکیتب

شوند. ورزشکاران باید به یک هدف دوتایی معمول شلیک کنند. اگر  بر اساس شمارۀ پسبند به خط می 3ورزشکاران دارای نتیجۀ مساوی پشت ایستگاه 

ین هدف دوتایی شکسته نشد، باید در همان ایستگاه به یک هدف دوتایی معکوس شلیک کنند. اگر تساوی شکسته نشد به ایستگاه تساوی با تیراندازی به اول

کنند. اگر تساوی بازهم شکسته نشد، باید در همان ایستگاه به یک هدف دوتایی معکوس شلیک کنند.  روند و به یک هدف دوتایی معمول شلیک می می 4

 ادامه می یابد تا تساوی شکسته شود.  3تگاه شود و پس از آن در ایس ج تکرار میه نشد، همین ترتیب در ایستگاه پناگر تساوی شکست

 ثانیه است. 15مهلت آماده شدن توجه : 

گیرد. در  یم )کارت زرد(شود و ورزشکار اخطار رسمی  اگر در تیرحذفی ورزشکاری ناخواسته خارج از نوبت شلیک کند، نتیجه ثبت می 9.18.3.4

 شوند.  تلقی می« نخورده»صورت تکرار، هدفهایی که به آنها شلیک کرده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397اردیبهشت ویراست  –چاپ دوم  – 2017 –اهداف پروازی  بهتیراندازی  مقررات

 

 مترجم: امیرکامران مجرد

 

36 
 

 زمان مرحله روش

باید در زمان مقرر در میدان حاضر شوند.  آنها، مربیانشان، یا مسئولین تیم رزشکاران حاضر در مرحلۀ نهایی،و

خواهد تمام فشنگهایشان را در  کاران، مربیان یا مسئولین تیم آنها می(. ژوری از ورزش9.18.2.2)ر.ک به مادۀ 

های شماره گذاری شده )مطابق شمارۀ پسبند ورزشکار( قرار دهند. ژوری تعدادی فشنگ را برای انجام  جعبه

پردازد. کنترل فشنگ باید قبل از مراسم معارفۀ  کند و به بازرسی تجهیزات می کنترل فشنگ انتخاب می

دقیقه قبل از 15کاران تکمیل شود. ورزشکاران می توانند میدان مسابقه را ترک کنند و باید حداقل ورزش

 شروع مرحلۀ نهایی به میدان بازگردند. دیگر آوردن هیچ مهماتی به میدان مسابقه مجاز نیست.

ها  فینالیست

برای کنترل 

فشنگ خود را 

 کنند معرفی می

و  30الف( 

دقیقه قبل از 15

 شروع

دهد که خود را گرم کنند، شلیک آزمایشی انجام دهند، و بر اساس مقررات هر  اجازه می ها فینالیستاور به د

 دهد.  ماده پروازها را نمایش می

نمایش پروازها 

و شلیک 

 آزمایشی

دقیقه  10ب( 

 قبل از شروع

ی مراسم معارفه ( فینالیست، داور، و ژوری فینال باید در محل مشخص شده در مرکز میدان برا6شش )

 حاضر شوند.

 به صف شدن

 برای معرفی

دقیقه قبل  5پ( 

 از شروع 

را  ها فینالیستایستد(  از دید تماشاچیان در سمت راست می 1گوینده بر اساس شمارۀ پسبند )پسبند شمارۀ 

کند. گوینده همچنین داور و ژوری  با ذکر نام، ملیت، و توضیحات مختصری در مورد هریک معرفی می

 کند. فینال را معرفی میمسئول 

معرفی 

 ها فینالیست
دقیقه قبل  4ت( 

 از شروع

 یک دقیقه قبل از اولین شلیک مرحلۀ نهایی، داور ورزشکاران را به ایستگاهشان هدایت می کند.
دقیقه قبل  1ث(  آماده سازی

 از شروع

دهد. در تراپ هر فینالیست  میبه اولین ورزشکار دستور شروع مسابقه را READY داور با اعالم فرمان 

 ( ثانیه فرصت دارد. 12هدف )هر برای فراخواندن 

( ثانیه پس از اشغال ایستگاه برای فراخواندن و شلیک به دو 30در اسکیت در هر ایستگاه هر فینالیست )

 ثانیه است. 15هدف دوتایی فرصت دارد، به جز در تیرحذفی که مهلت آماده شدن 

 

شروع مرحلۀ 

 نهایی

شلیک اولین ج( 

 تیر مرحلۀ نهایی 

  – 0 –دقیقۀ 

 

یک  هدف 5 هر متعاقباًو  ،هدف 5از شلیک همۀ ورزشکاران به  پس تابلوی امتیازات، در مرحلۀ نهایی تراپ

، تابلوی ایستگاههر  ورزشکاران در همۀ بعد ازتکمیل تیراندازیکیت اس نهایی شود. در مرحلۀ متوقف می بار،

 .شود امتیازات متوقف می

زشکاران به تماشاگران استفاده ور ای ها برای نمایش امتیاز و رتبۀ لحظه  وقفه تلویزیونی از این در تولید برنامۀ

ورزشکاری که  دهد، ارائه می ورزشکاران و امتیاز آنها این وقفه توضیحات مختصری در بارۀ در . گویندهشود می

تا  5د. پس از کن یا نیاز به اجرای تیرحذفی را اعالم می کند، حذف شده است را به شکلی شایسته معرفی می

 کند. ورزشکار اول را به شروع مجدد تیراندازی هدایت می READYبا فرمان  داورثانیه  25

 تابلوی امتیازات چ( وقفۀ

 RESULTS کند فینال بالفاصله اعالم می مسئول مقام اول وجود نداشته باشد، ژوری بر سراگر تساوی 

ARE FINAL .خواهد تیرحذفی برگزار کند. اگر تساوی وجود داشته باشد ژوری مسئول فینال از داور می 

 :فینال بالفاصله باید اعالم کند مسئول ژوری ،پس از شکسته شدن تساوی

. RESULTS ARE FINAL 

 نهایی پایان مرحلۀح( 

ل فینال باید سه ژوری مسئو RESULTS ARE FINAL مسئول فینال اعالم کرد پس از آنکه ژوری

را کنار هم به مرکز میدان مسابقه بیاورد و گوینده باید نام برندگان مدال را با جمالت زیر اعالم  برندۀ مدال

 کند:

 برندۀ مدال برنز به نمایندگی از )کشور( آقا/خانم .................

 برندۀ مدال نقره به نمایندگی از )کشور( آقا/خانم .................

 ندۀ مدال طال به نمایندگی از )کشور( آقا/خانم .................بر

 خ( پس از مشخص شدن برندگان مدال
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  مرحلۀ نهایی در فنی نقص 9.18.5

 ینجایگز یا سالح تعمیر برای دقیقه 3 حداکثر باید نیست، مهمات فنی نقص یا سالح ازکارافتادگی مقصر خود ورزشکار که دهد تشخیص داور اگر( الف

 را میدان و دهد انصراف راند ادامۀ از باید ورزشکار نشود انجام دقیقه 3 مدت در کار این که صورتی در. دهدب فرصت  او به دیگر مجاز سالح یک با آن کردن

 کند؛ ترک

 تا خورده هدفهای تعداد مجموع اساس بر شده منصرف ورزشکار نهایی رتبۀ. یابد ادامه باید مرحلۀ نهایی ورزشکار، انصراف یا سالح جایگزینی از پس( ب

 شود؛ می تعیین فنی نقص بروز لحظۀ

 است مجاز نقص، رفع به اقدام عدم یا اقدام رغم علی مرحلۀ نهایی، حین های تیرحذفی و های مختلف ، شامل بخشمرحلۀ نهایی کل ورزشکاردر هر( پ

 شود؛ فنی نقص دچار مرتبه( 2) دو حداکثر

 .شود می محسوب نخورده شلیک، به ورزشکار اقدام عدم یا اقدام از نظر صرف دهد، رخ آن زدن هنگام فنی نقص بعدی ردموا که درستی هدف هر( ت

 مرحلۀ نهایی حین اعتراض 9.18.6

 بلند با بعدی شکارورز شلیک از قبل و بالفاصله باید باشد، مخالف داور تصمیم با نادرست هدف یا نبودِهدف نخورده، خورده، مورد در ورزشکاری اگر( الف

 کند؛ اقدام «اعتراض» کلمۀ گفتن و دست کردن

 نخواهد پذیرفته بعدی ورزشکار شلیک از پس اعتراضی هیچ بگیرد؛ تصمیم و بشنود را داورها کمک نظر و کند متوقف را تیراندازی موقتاً باید داور سپس( ب

 ؛شد

 اعتراضات ژوری رأی(. 9.18.2.7ر.ک به مادۀ ) کند می رسیدگی بالفاصله مربی یا ورزشکار ازسوی دیگری اعتراض هر به مرحلۀ نهایی اعتراضات ژوری( پ

 است؛ استیناف قطعی و غیرقابل مرحلۀ نهایی،

 ۀجریم نشود، پذیرفته  _ نادرست هدف یا نبودِهدف نخورده، خورده، درموارد داور تصمیم به اعتراض جز _ مرحلۀ نهایی در موردی هر به اعتراض اگر( ت

  شود؛ می اعمال  خورده هدف( 2) دو آخرین علیه امتیازی( 2) دو

 .نیست هزینۀ مالی مشمول مرحلۀ نهایی در اعتراض( ث

 تراپ مختلط تیمی 9.19

 عمومی مسابقه روش 9.19.1

 ۀ مسابقهماد 9.19.1.1

 مختلط تیمی جوانان است. تراپ ۀتراپ مختلط تیمی و ماد ۀ( شامل مقررات فنی اختصاصی مربوط به ماد9.19این ماده )

 ترکیب تیم  9.19.1.2

. هر دو عضو تیم ( باشد3.3.7)ازجمله جوانان مرد و یک زن متشکل از یک عضو  2با )نباید مرکب از چند کشور باشد( تیم مختلط باید تیم ملی یک کشور 

مقدماتی ورزشکاران  مرحلۀ(. در 6.20.2.2 و 4.6.1.4به مواد  )ر.ک باید لباس مشابه مسابقه را با رنگ تیم ملی کشورشان و با مشخصات الزم به تن کنند

صادر  9.19.2.7 مادۀ بر اساسشمارۀ پسبند جدیدی مقدماتی معلوم شد،  مرحلۀ ۀکنند. پس از آنکه رتب انفرادی را استفاده می ۀپسبند مسابق ۀهمان شمار

 شود.  می

 ها تیم ۀورودی ۀهزین  9.19.1.3

(. جابجایی اعضای تیم با 3.7.4.1یورو است ) 170هر تیم  ۀورودی ۀمختلط تیمی شرکت دهد. هزین ۀمسابق ۀداکثر دو تیم در هر مادتواند ح هر کشور می

 مجاز است.مختلط تیمی  ۀساعت قبل از روز مسابق 12 حداقل ،انفرادی ۀدر روز دوم مسابق ،سایر ورزشکاران ثبت نام شده

 شکل مسابقه 9.19.1.4

 :آید ه به اجرا در میمرحل 2در  مسابقه ۀماد

 ؛الف( مقدماتی

 .نهاییب( 

 زمانبندی 9.19.1.5

 .شود میریزی  انفرادی تراپ آقایان و بانوان برنامه ۀروز پس از پایان ماد برایمعموال  نهاییمقدماتی و  مرحلۀ ISSFدر مسابقات 

  یتیم اتامتیاز 9.19.1.6

 .شود میو هر تیم در هر مرحله از مسابقه تعیین امتیاز و رتبه بر مبنای جمع امتیاز دو عض

  تیرحذفی 9.19.1.7

 شود: برای تصمیم گیری در موارد زیر استفاده می تیرحذفیالف( از 

  ؛نهایی ۀمقدماتی برای ورود به مرحل مرحلۀتساوی در  

  ؛نهایی مرحلۀدر  6 - 1 ۀمقدماتی برای تعیین رتب مرحلۀتساوی پس از  

  نهایی ۀپس از مرحل مو دو اول ۀرتب بر سرتساوی.  
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  :مقدماتی مرحلۀپس از  تیرحذفیب( 

  انجام شود؛ نهایی مرحلۀباید در میدانی بجز میدان 

  باالتر انجام شود؛ ۀرتب های تساوی بر سر تیرحذفیدر ابتدا باید 

  کند؛ باالتر است اول شلیک می( 9.15.3)ماده مقدماتی  مرحلۀتیمی که امتیاز آن در 

 را ببینند.پروازها  شلیک آزمایشی انجام دهند و جازه دارنداها تیم 

 :اول( نهایی )فقط تساوی بر سر رتبۀ پ( تیرحذفی حین مرحلۀ

 کند؛ تر دارد اول شلیک می د پایینپسبن تیمی که شمارۀ 

 مجاز نیست آزمایشی یا نمایش پرواز شلیک. 

 تیرحذفی روش 9.19.1.8

 :شود می عملترتیب زیر تراپ به  تیرحذفی روش 9.15.5.2 ۀماد

 تیرحذفی شرکت کنند؛د در یدارای امتیاز برابر با های تیمالف( هر دو عضو 

 ؛کند میب( مربی هر تیم باید تعیین کند که کدام عضو تیم )مرد یا زن( به اولین هدف شلیک 

 پ(؛9.15.5.2 ر.ک به مادۀ) ( به هر هدف مجاز است1پ( فقط شلیک یک تیر )

 شلیک کنند؛ 9.15.5.2 ۀشوند و به ترتیب به یک هدف درست برابر مادخط به ( 1)شخص شده برای شلیک اول باید پشت ایستگاه یک م انت( ورزشکار

 خواهد یافت؛ با تیراندازی نفر دوم هر تیم ادامه 2در ایستگاه  روشهمین ث( اگر تساوی شکسته نشد، 

چنین خواهد ی تیمها )ترتیب تیراندازی اعضا یابد ادامه میها  تساوی ۀپیوسته تا شکستن همو  با جابجایی اعضای تیم به صورت یک در میان روشج( این 

  .و ...( 1-2-2-1-1-2-2بود 

 مربیگری 9.19.1.9

ت ، باید شش صندلی در سمت چپ میدان و پشنهایی ۀ(. در مرحلکالم مجاز است ی)مربیگری باست  6.12.5مقررات  تابعمقدماتی  مرحلۀمربیگری در 

 ،5و شش صندلی در سمت راست و پشت ایستگاه  ،تیراندازی را شروع می کنند 6-1-2هایی که در ایستگاه  برای مربی و یکی از اعضای تیم، ایستگاه شش

باید یونیفورم تیم  نشینند ها می قرار گیرد. مربیانی که بر این صندلی ،شروع می کنند 3-4-5برای مربی و یک عضو تیمهایی که تیراندازی را در ایستگاه 

این  روی. مربیان و ورزشکارانی که نصب کنند شانلباسملی المپیک خود بر پشت  ۀهای واضحی از کشور یا کمیت ملی کشورشان را به تن کنند یا نشانه

با یکدیگر مسابقه  طول مدتدر توانند  میازی هستند مزاحمتی ایجاد نکنند، ها می نشینند، به شرطی که برای ورزشکارانی که در حال تیراند صندلی

 صحبت کنند.

 مربیگری وقت استراحت فنی 9.19.1.10

ای را در زمانی که نوبت تیراندازی  ( دقیقه1حداکثر یک )مربیگری وقت استراحت فنی ( 1توانند یک ) ، مربیان مینهایی مرحلۀدر زمان برگزاری 

توانند با  مربیان می ۀ، همشود میاعالم زمانی که وقت استراحت مربیگری مان را کنترل کند. وری مسئول، باید زژ اعالم کنند. ،رسد ورزشکارشان فرا می

 . دهد ارائه مدتتواند توضیحاتی را در این  میمسابقه  ۀورزشکاران خود صحبت کنند. گویند

 نقص فنی  9.19.1.11

تصمیم گرفته  9.18.5 ۀبر اساس ماد نهایی مرحلۀنقص فنی در  ۀ. در بارشود تصمیم گرفته می 9.12 ۀمقدماتی بر اساس ماد مرحلۀدر مورد نقص فنی در 

 شود. می

 اعتراضات 9.19.1.12

 نهایی مرحلۀژوری اعتراض  ،نهایی مرحلۀشود. در مورد هر اعتراضی مربوط به  اتخاذ می 9.17 ۀماد بر اساس مقدماتی مرحلۀاعتراضات در تصمیم در مورد 

 گیرد. تصمیم می 9.18.6 ۀماد «ت»بر اساس بند 

 های تماشاگران موسیقی و فعالیت 9.19.1.13

 شان موسیقی پخش شود. های مورد عالقهدر حمایت و تشویق ورزشکاران تیم ، باید برای تهییج تماشاگراننهایی مرحلۀدر 

 مقدماتی مرحلۀ 9.19.2

 زمانبندی 9.19.2.1

 شر شود.منت نامۀ رسمی مسابقهمقدماتی باید در بر مرحلۀزمان شروع 

 بندی جوخه 9.19.2.2

به صورتی که اول مرد و و عضو هر تیم باید در جوخه به نحوی قرار گیرند که به دنبال هم  2شود.  تصادفی مشخص می ۀها بر اساس قرع بندی تیم جوخه

 د در یک جوخه قرار گیرند.ی. دو تیم متعلق به یک کشور نباشلیک کنددوم زن عضو تیم 

 رزشکارانارتباط و 9.19.2.3

 توانند پس از شلیک تیرهایشان و قبل از حرکت به ایستگاه بعد به شرط عدم مزاحمت برای سایر ورزشکاران با یکدیگر صحبت کنند.  اعضای تیم می
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 مقدماتی  مرحلۀهای  شلیک 9.19.2.4

مقررات  9.8 ۀهدف برای هر تیم(. از ماد 150کند ) یک میشل (هدف برای هر ورزشکار 75مجموعا )هدفی در سه میدان  25سه راند در هر تیرانداز یک تیم 

ISSF  شود. مقدماتی استفاده می مرحلۀمربوط به 

 رتبه بندی تیمی 9.19.2.5

 شود. می ر اساس مجموع امتیاز اعضا تعیینها بتیمرتبۀ 

 تساوی شکنی پس از مرحلۀ مقدماتی  9.19.2.6

های (. همۀ تساوی9.19.1.7 به مادۀ شود )ر.ک شکسته می تیرحذفیبا  ،مرحلۀ نهایی راه یافتن بهبر سر  تساویهمان یا های یک تا شش،  رتبهبر سر تساوی 

 شود. ( شکسته می9.15.2شماری مجموع امتیازات دو عضو تیم ) دیگر بر اساس پس

 نهایی مرحلۀ راهیابی به 9.19.2.7

های پسبند  شمارهیابند. باید  راه می نهایی مرحلۀ( تیم برتر به 6، شش )قدماتیهای الزم و مشخص شدن مقامهای مرحلۀ م پس از تکمیل همۀ تیرحذفی

پسبند  ۀکنند باید شمار اعضای تیم که اول شلیک می آن .تهیه شوندشکل زیر مطابق های پسبند باید  شود. شماره صادرها های تیم جدیدی بر اساس رتبه

 . را نصب کنند پسبند سیاه ۀشماردهند باید  ، و اعضای دیگر تیم که شلیک دوم را انجام میسفید

 
  نهایی ۀمرحل 9.19.3

 زمانبندی 9.19.3.1

 شود.اجرا می استمشخص شده  ی که برای مرحلۀ نهاییدر میدان نهایی ۀرسمی منتشر شود. مرحل ۀباید در برنام نهایی ۀزمان شروع مرحل

  نهایی مرحلۀ ینمسئول 9.19.3.2

 .شود میاجرا  9.18.2.7لط تیمی مطابق مادۀ مرحلۀ نهایی مسابقات مخت

 ها تیم اعالم حضور 9.19.3.3

ها و  . ژوری باید بازرسی فشنگتسلیم کنندخود را برای بازرسی فشنگ  ،دقیقه قبل از زمان شروع 30حداقلباید  اند راه یافته نهایی ۀمرحلبه تیم هایی که 

حضور  اعالم نهایی مرحلۀدقیقه قبل از زمان شروع در میدان  15:00ورزشکاران باید حداقل ام دهد. انج اعالم حضورزمانی  ۀبررسی تجهیزات را در محدود

 تسلیمبرای بازرسی نهایی  ۀدقیقه قبل از شروع مرحل 30های خود را  یا فشنگ نکند حضور اعالمنهایی  ۀدقیقه قبل از شروع مرحل 15 ورزشکار اگر. کنند

 شود. می کسر مرحلۀ نهایی در اوتیم  خوردۀ هدف اولین از امتیاز( 1) یک ،نکند

 پروازهاآزمایشی و نمایش  شلیک 9.19.3.4

 .دهندشلیک آزمایشی  اجازه یابندداده شوند و ورزشکاران  نمایشباید  پروازهانهایی  مرحلۀقبل از آغاز 

 نهایی مرحلۀ یاجرا روش 9.19.3.5

. کند میاول شلیک  کدام عضو )مرد یا زن(گیرد  تصمیم میمربی تیم  (.پ9.15.5.2 به مادۀد )ر.ک دهن تنها یک شلیک به هر هدف انجام می ها فینالیست

د نده ی که شلیک دوم را انجام میاند. ورزشکارنپسبند مستقر شو ۀترتیب شمار  هب 1-6های  د باید در ایستگاهنده که اولین شلیک را انجام می ورزشکارانی

( 5مسابقه را با شلیک به پنج ) ،دنکن که تیر اول را شلیک می ورزشکارانی. بنشیننددر سمت چپ یا راست میدان مسابقه  کنار مربی خودصندلی  رویباید 

و  ،دنشو پسبند مستقر می ۀترتیب شمار به 1-6ایستگاههای دوم در  انورزشکارطی یک وقفۀ کوتاه، د. نکن معمول تراپ آغاز میچرخشی  شیوۀ مطابقهدف 

تا زمانی که  چرخشاین  .دهد می ارائها ه هامتیازات و رتب ۀگوینده توضیحاتی را در بار . در هر جابجاییدهند میمسابقه را ادامه ( هدف 5ج )با شلیک به پن
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کند  شلیک میدازی که اول تیران ؛در هر ایستگاه وسطپرواز چپ و یک پرواز  2راست، پرواز  2) یابد می( هدف شلیک کند ادامه 25هر تیم به بیست و پنج )

 (. کند میهدف شلیک  10هدف و تیرانداز دوم به  15به 

 حذف تیم ششم 9.19.3.6

شود. در صورت  ششم است حذف می ۀترین امتیاز را دارد و در رتب را تکمیل کرد، تیمی که پایینهدفی ( 25معمولی بیست و پنج ) راندپس از آنکه هر تیم 

با شلیک به  رانهایی  مرحلۀورزشکار دوم تیم، شود.  پسبند باالتر( حذف می ۀ)شماراست مقدماتی بدست آورده  لۀمرحتری در  پایین ۀتیمی که رتب ،تساوی

 . دهد ( هدف ادامه می5پنج )

 حذف تیم پنجم 9.19.3.7

شود. در صورت  است حذف می پنجمۀ ترین امتیاز را دارد و در رتب را تکمیل کرد، تیمی که پایینهدف  (30)شلیک به سی پس از آنکه هر تیم باقی مانده 

ورزشکار اول تیم، مرحلۀ نهایی را با شلیک به شود.  پسبند باالتر( حذف می ۀ)شماراست مقدماتی بدست آورده  مرحلۀتری در  ۀ پایینتیمی که رتب ،تساوی

  دهد. ( هدف ادامه می5پنج )

 حذف تیم چهارم 9.19.3.8

شود. در  چهارم است حذف می ۀترین امتیاز را دارد و در رتب ( هدف را تکمیل کرد، تیمی که پایین35سی و پنج )پس از آنکه هر تیم باقی مانده شلیک به 

ورزشکار دوم تیم، مرحلۀ نهایی را با شود.  پسبند باالتر( حذف می ۀ)شماراست مقدماتی بدست آورده  مرحلۀپایین تری در  ۀتیمی که رتب ،صورت تساوی

  دهد. ادامه می( هدف 5شلیک به پنج )

 حذف تیم سوم 9.19.3.9

مدال برنز( حذف  ۀندرسوم است )ب ۀترین امتیاز را دارد و در رتب ( هدف را تکمیل کرد، تیمی که پایین40ر تیم باقی مانده شلیک به چهل )پس از آنکه ه

ورزشکار اول تیم، با شلیک شود.  پسبند باالتر( حذف می ۀر)شمااست مقدماتی بدست آورده  مرحلۀتری در  پایین ۀتیمی که رتب ،شود. در صورت تساوی می

  دهند. میادامه دیگر مرحلۀ نهایی را هدف  5و به دنبال آن ورزشکار دوم تیم با شلیک به ( هدف 5به پنج )

 مدال طال و نقره  برندگان تعیین 9.19.3.10

 ،شوند. در صورت تساوی ندگان مدال طال و نقره( مشخص میرهای اول و دوم )ب ( هدف شلیک کردند، تیم50تیم باقی مانده به پنجاه ) دوپس از آنکه 

 .تا تساوی شکسته شود شود برگزار می 9.19.1.8 ۀماد مطابق تیرحذفی

 حذفی ۀمرحل روش 9.19.3.11

هدف  2هدف چپ،  2از  9.19.3.9الی  9.19.3.7 ۀهدفی موضوع ماد 5. ترتیب گردند میبرخود  ۀایستگاه اولی بههای باقی مانده  تیم ،پس از حذف هر تیم

 4هدف چپ،  4 از 9.19.3.10 ۀهدفی موضوع ماد 10. ترتیب شود می پرتابهدف مستقیم تشکیل شده است که به طور تصادفی برای هر تیم  2راست و 

باید  9.19.3.10الی 9.19.3.7 ۀدر مادهدف  25. مجموع شود پرتاب میهدف مستقیم تشکیل شده است که به طور تصادفی برای هر تیم  2هدف راست و 

باید  9.19.3.10الی 9.19.3.6 ۀماد های هدفایستگاه هر تیم باشد. ترتیب  5یک از  مستقیم برای هر هدف راست و یکهدف  2چپ، هدف  2مرکب از 

  باشد. (ح-الف9.18.3.1 ۀماد نهایی تراپ انفرادی )ر.ک به مرحلۀدر هدف مشابه ترتیب پرتاب 

 مدال برندۀهای  معرفی تیم 9.19.3.12

مدال برنز، نقره و طال را  ۀکند و گوینده برند هم جمع میگرد  نهایی مرحلۀ ۀمسابق میدانمدال طال و نقره، ژوری سه تیم برنده را در  ۀندرپس از تعیین ب

 کند. معرفی می
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 پ

 ها جدولها و  طرح 9.20

 تراپهای  دستگاهافقی  های زاویه 9.20.1

 
 

 :گروه هر سوم و دوم اول، دستگاههای برای افقی زوایای حداکثر

 بیاید؛ فرود ABC محدودۀ در باید 1 شمارۀ دستگاه توسط شده پرتاب هدفهای

 بیاید؛ فرود DEF محدودۀ در باید 2 شمارۀ دستگاه توسط شده پرتاب هدفهای

 .بیاید فرود GHI محدودۀ در باید 3 شمارۀ دستگاه توسط شده پرتاب هدفهای

  

° 45 ° 45 

D G A 

B E F 

2 3 1 

I C H 
15 ° 15 ° 
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 تراپ دوتایی ،ها زوایای افقی دستگاه 9.20.2

 
 

 

  

 :مجاز رَواداری حداکثر

 راست به یا چپ به درجه( 1) یک
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 :جداول تنظیم دستگاه های تراپ 9.20.3

 1جدول 

 (متر)برد  (متر) متری لبۀ جلویی تراپخانه 10ع در ارتفا جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 2 راست 25 1

1 ± 76 

 3 چپ 5 2

 5/1 چپ 35 3

2 

 5/2 راست 45 4

 8/1 راست 10 5

 3 چپ 35 6

3 

 3 راست 35 7

 5/1 چپ 5 8

 6/1 چپ 45 9

4 

 5/1 راست 40 10

 3 مستقیم 0 11

 6/2 چپ 25 12

5 

 4/2 راست 20 13

 9/1 راست 5 14

 3 چپ 35 15

 2جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  واز به درجهجهت پر شمارۀ دستگاه گروه

1 

 3 راست 25 1

1 ± 76 

 8/1 چپ 5 2

 2 چپ 35 3

2 

 2 راست 40 4

 3 مستقیم 0 5

 6/1 چپ 45 6

3 

 5/1 راست 45 7

 8/2 مستقیم 0 8

 2 چپ 40 9

4 

 5/1 راست 15 10

 2 راست 5 11

 8/1 چپ 35 12

5 

 8/1 راست 35 13

 5/1 چپ 5 14

 3 چپ 40 15
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 3جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 5/2 راست 30 1

1 ± 76 

 8/2 مستقیم 0 2

 3 چپ 35 3

2 

 5/1 راست 45 4

 5/2 چپ 5 5

 7/1 چپ 40 6

3 

 8/2 راست 30 7

 3 راست 5 8

 5/1 چپ 45 9

4 

 3/2 راست 45 10

 3 مستقیم 0 11

 6/1 چپ 40 12

5 

 2 راست 30 13

 5/1 مستقیم 0 14

 2/2 چپ 35 15

 4جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 3 راست 40 1

1 ± 76 

 5/1 راست 10 2

 2/2 چپ 30 3

2 

 6/1 راست 30 4

 3 چپ 10 5

 2 چپ 35 6

3 

 2 راست 45 7

 3 مستقیم 0 8

 5/1 چپ 20 9

4 

 5/1 راست 30 10

 2 چپ 5 11

 8/2 چپ 45 12

5 

 5/2 راست 35 13

 6/1 مستقیم 0 14

 3 چپ 30 15
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 5جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 6/1 راست 45 1

1 ± 76 

 3 مستقیم 0 2

 2 چپ 15 3

2 

 8/2 راست 40 4

 5/1 چپ 10 5

 2 چپ 45 6

3 

 3 راست 35 7

 8/1 چپ 5 8

 5/1 چپ 40 9

4 

 8/1 راست 25 10

 6/1 مستقیم 0 11

 3 چپ 30 12

5 

 2 راست 30 13

 4/2 راست 10 14

 8/1 چپ 15 15

 6جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 2 راست 40 1

1 ± 76 

 3 مستقیم 0 2

 5/1 چپ 35 3

2 

 5/2 سترا 35 4

 5/1 راست 10 5

 2 چپ 35 6

3 

 2 راست 35 7

 5/1 چپ 5 8

 3 چپ 40 9

4 

 5/1 راست 45 10

 3 چپ 10 11

 6/2 چپ 25 12

5 

 4/2 راست 25 13

 5/1 راست 5 14

 2 چپ 45 15
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 7جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 2/2 راست 35 1

1 ± 76 

 3 چپ 5 2

 2 چپ 20 3

2 

 2 راست 40 4

 3 مستقیم 0 5

 8/2 چپ 45 6

3 

 3 راست 40 7

 2 مستقیم 0 8

 2/2 چپ 40 9

4 

 5/1 راست 45 10

 2 راست 5 11

 8/1 چپ 35 12

5 

 8/1 راست 20 13

 5/1 چپ 5 14

 2 چپ 45 15

 8جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 3 راست 25 1

1 ± 76 

 5/1 راست 5 2

 2 چپ 20 3

2 

 5/1 راست 40 4

 3 مستقیم 0 5

 8/2 چپ 45 6

3 

 3 راست 35 7

 5/2 چپ 5 8

 2 چپ 45 9

4 

 8/1 راست 45 10

 5/1 مستقیم 0 11

 3 چپ 30 12

5 

 2 راست 30 13

 3 راست 10 14

 2/2 چپ 15 15
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 9جدول 

 (متر)برد  (متر)متری لبۀ جلویی تراپخانه  10ارتفاع در  جهت پرواز به درجه شمارۀ دستگاه گروه

1 

 3 راست 40 1

1 ± 76 

 8/1 مستقیم 0 2

 3 چپ 20 3

2 

 3 راست 15 4

 5/1 چپ 10 5

 2 چپ 35 6

3 

 6/1 راست 45 7

 8/2 مستقیم 0 8

 3 چپ 30 9

4 

 2 راست 30 10

 2 چپ 5 11

 3 چپ 15 12

5 

 9/2 راست 35 13

 6/1 مستقیم 0 14

 2/2 چپ 45 15

 
 
 
 
 


